
1 

 

Vragenlijst campagne chemische agentia & REACH 

Oppervlaktebehandeling van metalen 

 

 

 

Referenties bezoek Dossiernummer:   

Datum:   ...................................................  duur: …… h …… min. Aangekondigd: ja/neen 

Bedrijfsidentificatie 

KBO nr.:   ........................................................................................................................................................................................................  

Naam bedrijf/exploitatiezetel: .........................................................................................................................................................................................  

Adres:   ........................................................................................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................................................................................  

Tel:  ...................................................................................  e-mail:  ....................................................................................................................................  

Nace-2008:  .......................................................................  aantal werknemers:  ...............................................................................................................   

Begeleiding tijdens inspectie: 

Directie:   ........................................................................................................................................................................................................  

Hiërarchische lijn:   

Preventieadviseur(s):   

Werknemersafvaardiging:  .................................................................................................................................................................................................  

Preventie en overlegstructuur 

IDPB:   geen PA aangeduid (≥ 20 wn)  werkgever neemt functie waar (<20 wn) 

  eigen dienst  afdeling van de dienst:  ....................................................................................................................  

  Gemeenschappelijke dienst:  .....................................................................................................................................................  

Preventieadviseur IDPB:  ....................................................................................................................................................................................................  

Vorming:   niveau 1  niveau 2  basisvorming  volgt vorming  geen vorming...................................................  

Comité PB:   comité PB  overlegcomité (overheidsdiensten) 

  Syndicale afvaardiging  rechtstreekse werknemersraadpleging 

EDPB:   ........................................................................................................................................................................................................  

Preventieadviseur arbeidsgeneesheer:  .............................................................................................................................................................................  

Preventieadviseur arbeidshygiënist:  .................................................................................................................................................................................  

 

 
Verplichtingen  Conform? Voorgestelde 

actie 

Wetgeving 

    

Aanwezigheid chemische agentia    

1. Is er een inventaris van de aanwezige 

gevaarlijke chemische agentia? 

a. OK, op papier. 

b. OK, elektronisch. 

c. NOK. 

 

P102 

P102 

P105  

 

 

Art.  7, §1 1° h KB ID 

2. Zijn er chroomverbindingen aanwezig? a. Ja, hexavalente chroomverbindingen (zie 

autorisatielijst). 

b. Ja, trivalente chroomverbindingen. 

c. Neen, maar wel andere 

kankerverwekkende of mutagene agentia. 

d. Neen, en ook geen andere 

kankerverwekkende of mutagene agentia 

aanwezig. 

  

3. Voor welke toepassing worden 

chroomverbindingen gebruikt? 

a. hard verchromen. 

b. Decoratief verchromen. 

c. Chroomzuur anodiseren. 
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d. Chromateren. 

e. Andere oppervlaktebehandeling dan a, b, 

c of d (bv: voorbehandeling, passiveren, 

gebruik chroomhoudende verven) . 

f. Niet van toepassing. 

4. Wordt er gewerkt met HCN, zijn 

organische en anorganische 

cyaanverbindingen of met mengsels die 

deze stoffen bevatten en die als zeer giftig 

of giftig zijn ingedeeld? 

a. Ja, kennisgeving aan RD (OK). 

b. Ja, maar geen kennisgeving aan RD (NOK) 

c. Neen. 

P102 

P105 

 

Art. 38 KB CA  

Risicoanalyse    

5. Is er een schriftelijk RA aanwezig voor 

gevaarlijke chemische agentia?  

a. OK. 

b. OK, maar onvolledig. 

c. NOK. 

P102 

P105 

P105 

 

Art. 10 KB CA 

Art. 11 KB CA 

 

6. Advies EDPB over RA? a. OK. 

b. NOK. 

P102 

P103 

Art. 2 KB EDPB 

7. Werden er reeds metingen uitgevoerd 

naar de blootstelling aan hexavalent 

chroom of andere chemische agentia? 

a. Ja, voor hexavalent chroom. 

b. Ja, voor andere chemische agentia. 

c. Neen. 

 

Opmerking: gelieve kopie van meest recente 

meetverslag op te vragen en te bezorgen aan LIT. 

 Art. 20 KB CA 

 REACH - Veiligheidsinformatiebladen    

8. Is de werkgever in het bezit van 

Veiligheidsinformatiebladen voor alle 

aanwezige gevaarlijke stoffen en 

mengsels? 

a. OK. 

b. Ja, maar niet voor alle aanwezige 

gevaarlijke stoffen en mengsels. 

c. NOK. 

 

Opmerking: dit kan steekproefsgewijs geverifieerd 

worden door voor een aantal gebruikte stoffen of 

mengsels de betreffende VIB op te vragen. 

P102 

 

P103 

P105 

 

 

Art. 8 derde lid, 2° 

Art. 8 derde lid, 2° 

9. Zijn er uitgebreide-

Veiligheidsinformatiebladen met 

blootstellingsscenario’s aanwezig? 

a. Ja. 

b. Neen. 

 

Opmerking: indien ja, gelieve kopie op te vragen 

voor één stof (bij voorkeur chroomverbinding indien 

van toepassing) en te bezorgen aan LIT. 

  

10. Is de werkgever op de hoogte van zijn 

verplichtingen bij ontvangst van 

uitgebreid-VIB? 

a. Ja.  

b. Neen. 

 Art. 37 §5 

11. Voldoen de VIB aan de bepalingen van 

artikel 31 van REACH? 

Te verifiëren door LIT a.d.h.v. controlelijst ECHA 

Forum. 

Opmerking: gelieve voor 1 stof of mengsels een 

kopie van het VIB op te vragen. Indien reeds 

uitgebreid-VIB opgevraagd (zie 4.3) dient geen ander 

VIB opgevraagd te worden.   

 Art. 31 REACH 

12. Hebben werknemers toegang tot het VIB? a. OK, op de werkpost. 

b. OK, maar niet op de werkpost. 

c. NOK. 

P102 

P102 

P105 

 

 

Art. 29 4° KB CA 

13. Is het bedrijf op de hoogte van de 

gevolgen van de opname van een aantal 

stoffen op bijlage XIV van REACH 

(autorisatielijst), waaronder hexavalente 

chroomverbindingen? 

a. Ja, via sectororganisatie (AGORIA, VOM). 

b. Ja, via leverancier. 

c. Neen. 

  

14. Indien men gebruikt maakt van Cr VI 

verbindingen: welke stappen overweegt 

men in kader toekomstig gebruik? 

a. Het gebruik van de betrokken stof zal 

worden stopgezet. 

b. Men is ondertussen overgeschakeld op 

een alternatief voor het betrokken 

procedé. 

c. Men is nog niet overgeschakeld, maar 

men onderzoekt momenteel mogelijke 

alternatieven voor de aanwezige 

procedés. 

d. Men heeft momenteel geen alternatieven 

en men overweegt beroep te doen op een 

mogelijke autorisatie (van leverancier). 

e. Andere actie dan a, b, c of d. (specifieer) 

f. NVT. 
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Bijzondere Preventiemaatregelen    

15. Zijn electrolysebaden voorzien van 

afzuiging aan de bron? 

a. Ja, lokale afzuiging type lip-extractie. 

b. Ja, lokale afzuiging type push-pull. 

c. Ja, ander type dan a of b 

(specifieer). 

d. Neen. 

e. NVT. 

P102 

P102 

P105 

Art. 18 KB CA 

16. Zijn afzuigsystemen onderworpen aan een 

periodiek onderhoud en controle volgens 

de instructies van de fabrikant? 

a. OK. 

b. NOK. 

P102 

P105 

 

Art. 21 KB CBM 

17. Toepassing preventiestrategie met 

inbegrip van substitutie? 

a. OK. 

b. NOK. 

P102 

P105 

Art. 18 KB CA 

18. Zijn er maatregelen getroffen voor wat 

betreft de opslag, de behandeling en 

scheiding van onverenigbare chemische 

agentia? 

a. OK. 

b. NOK. 

P102 

P105 

 

Art. 22 KB CA 

Maatregelen bij ongevallen, incidenten en 

noodsituaties 

   

19. EHBO georganiseerd? a. Georganiseerd: EHBO-materiaal 

beschikbaar en werknemers opgeleid. 

b. Niet georganiseerd. 

 

P102 

P105 

Art. 3 KB EHBO 

20. Nodige schade beperkende systemen 

voorhanden zoals nooddouches en 

oogspoelfonteinen voor toxische en 

corrosieve chemische agentia, 

neutraliserende middelen, specifieke 

antidota? 

a. OK. 

b. onvoldoende. 

c. NOK. 

P102 

P103 

P105 

 

 

Art. 27 KB CA 

Informatie en opleiding werknemers    

21. Zijn werknemers, die werken met 

chemische agentia voldoende 

geïnformeerd over de gevaren en 

genomen preventiemaatregelen? 

a. OK. 

b. Beperkt. 

c. NOK. 

P102 

P103 

P105 

 

Art. 29 KB CA 

 

22. Zijn recipiënten (waaronder baden) en 

leidingen geëtiketteerd? 

a. OK. 

b. Onvoldoende. 

c. NOK. 

P102 

P103 

P105 

 

Art. 30 KB CA 

 

Hygiënische maatregelen     

23. Duidelijke instructies op vlak van hygiëne 

op arbeidsplaats (o.a. verbod eten en 

drinken)? 

a. OK. 

b. NOK. 

P102 

P105 

 

Art. 14 5° KB CA 

Art. 10 1° KB CMA 

24. Aparte kleedkamer ter beschikking met 2 

individuele kleerkasten (persoonlijke 

kledij/werkkledij)? 

a. OK. 

b. NOK. 

P102 

P105 

 

Art. 50 §3 KB AP 

Art. 10 2° KB CMA 

25. Aanwezigheid douche en wastafel? a. OK. 

b. OK, maar onvoldoende onderhouden. 

c. NOK. 

P102 

P105 

P105 

 

Art. 11 KB AP 

Art. 55 3° KB AP 

Art. 10 3° KB CMA 

26. Werkkledij gratis ter beschikking? a. OK. 

b. NOK. 

 

P102 

P105 

 

Art. 5 KB Werkkledij 

27. Reiniging werkkledij door werkgever? a. Werkgever zorgt of laat op zijn 

kosten zorgen voor de reiniging. 

b. Werknemer staat zelf in voor 

reiniging. 

P102 

 

P105 

 

 

Art. 6 KB Werkkledij 

Gezondheidstoezicht    

28. Aanwezigheid naamlijst verplicht 

gezondheidstoezicht? 

a. OK. 

b. NOK. 

P102 

P105 

 

Art. 6 2°  KB GZT 

29. Maakt biologische monitoring deel uit van 

het gezondheidstoezicht voor 

werknemers blootgesteld aan 

hexavalente chroomverbindingen? 

a. OK. 

b. NOK. 

c. NVT. 

P102. 

P105. 

Art. 40 – bijlage IV – 1.5 KB 

CA 

30. Zijn de anoniem gemaakte 

blootstellingsgegevens door de AG ter 

beschikking van het comité PB (bij > 2 

a. OK. 

b. NOK. 

c. NVT. 

P102 

P103 

 

Art. 43 KB CA 
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betrokken wn)? 

PBM    

31. Zijn handschoenen beschikbaar? a. OK. 

b. NOK. 

c. NVT. 

P102 

P105 

 

Art.11 KB PBM & Bijlage II 

32. Worden handschoenen gedragen door 

betrokken werknemers? 

a. OK. 

b. NOK. 

c. NVT. 

P102 

P103 

 

Art. 23 KB PBM 

33. Is  ademhalingsbescherming beschikbaar? a. OK. 

b. NOK. 

c. NVT. 

P102 

P105 

 

Art.11 KB PBM & Bijlage II 

34. Wordt ademhalingsbescherming 

gedragen door betrokken werknemers? 

a. OK. 

b. NOK. 

c. NVT. 

P102 

P103 

 

Art. 23 KB PBM 

35. Is oog- en gelaatsbescherming 

beschikbaar? 

a. OK. 

b. NOK. 

c. NVT. 

P102 

P105 

 

Art.11 KB PBM & Bijlage II 

36. Wordt oog- en gelaatsbescherming 

gedragen door betrokken werknemers? 

a. OK. 

b. NOK. 

c. NVT. 

P102 

P103 

 

Art. 23 KB PBM 

37. Is beschermkledij of beschermingsschort 

beschikbaar? 

a. OK. 

b. NOK. 

c. NVT. 

P102 

P105 

 

Art.11 KB PBM & Bijlage II 

38. Wordt beschermkledij of 

beschermingsschort gedragen door 

betrokken werknemers? 

a. OK. 

b. NOK. 

c. NVT. 

P102 

P103 

Art. 23 KB PBM 

39. Advies AG over PBM gevraagd? a. OK. 

b. NOK. 

P102 

P103 

 

Art. 9 §2 KB PBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


