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 Voorwoord

De Europese en Belgische wetgeving aangaande "gevaarlijke chemische producten" ve-
reist dat elke onderneming zoekt naar oplossingen om de blootstelling van de werkne-
mers aan deze risicofactor te vermijden of op zijn minst te verminderen.
Het doel van dit document bestaat erin middelen aan te reiken voor de werknemers, hun 
omkadering en de preventieadviseurs. Alle technische, organisatorische en menselijke as-
pecten die de blootstellingsomstandigheden mee kunnen bepalen, zijn hierin opgenomen. 
Het resultaat is een snellere, efficiëntere en minder kostelijke preventie.
Naar analogie met de SOBANE-strategie wordt de problematiek rond gevaarlijke che-
mische producten best in het globaal kader van de werkomstandigheden bekeken. De 
participatieve opsporingsmethode Déparis is hiervoor een geschikte methode. Het geheel 
van risico's gerelateerd aan werkzones, technische organisatie tussen de werkposten, 
omgevingsfactoren en psychosociale aspecten wordt hiermee geëvalueerd.  Op deze wi-
jze wordt rekening gehouden met alle factoren om zo op een coherente manier de wer-
komstandigheden te optimaliseren.
In een tweede fase zal het document kunnen aangewend worden om alle aspecten aan-
gaande gevaarlijke chemische producten in detail te "observeren’’.   Op deze manier kan 
men nagaan welke maatregelen onmiddellijk kunnen genomen worden om de situatie te 
verbeteren.  In een derde fase kan men, wanneer dit nodig blijkt, gebruik maken van de 
Analysemethode.  Deze vereist de tussenkomst van een preventieadviseur die met zijn 
kennis meer uitgewerkte maatregelen kan voorstellen en het restrisico kan evalueren.
Dit document is niet alleen bestemd voor preventieadviseurs, zoals arbeidsgeneesheren, 
veiligheidsverantwoordelijken, ergonomen, ..., maar ook voor bedrijfsleiders verantwoor-
delijk voor de uitvoering van de preventie en voor de werknemers die bij deze preventie 
betrokken zijn. 
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1. Algemene strategie voor  
het beheer van wergebonden  
risico's

Expertise

Analysis

Observation

Screening

PREVENTION
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1.1 Basisprincipes
De Welzijnswet vereist dat de werkgever de veiligheid en de gezondheid van de werk-
nemers in alle aspecten aangaande het werk verzekert, door de algemene principes van 
preventie aan te wenden:
1. Risico's vermijden
2. Niet te vermijden risico’s evalueren
3. Risico's aan de bron bestrijden
4. Het werk aanpassen aan de mens
5. …
De SOBANE strategie die hier wordt voorgesteld, reikt elementen aan zodat men op een 
zeer efficiënte en realistische wijze aan deze eisen kan voldoen.

De strategie steunt op enkele fundamentele basisprincipes :

1.1.1 Preventie primeert
De nadruk wordt gelegd op de preventie van risico's en niet op de bescherming en het 
gezondheidstoezicht.

1.1.2 Het risico
Een risico is de kans dat een schade met een bepaalde ernst zich voordoet.  De blootstel-
ling aan een bepaalde risicofactor en de omstandigheden waarin de blootstelling plaats-
vindt, zijn belangrijke factoren die het risico bepalen.
De beperking van een risico dient dus te gebeuren door de blootstelling te verminderen, 
de omstandigheden van deze blootstelling te verbeteren en de ernst van de gevolgen te 
beperken. De verschillende aspecten dienen op een coherente manier benaderd te worden.

1.1.3 Complementariteit van de beschikbare kennis
• De reële kennis op het vlak van veiligheid en gezondheid neemt toe bij de verschillende 

spelers die betrokken zijn.  Ze is het kleinst bij de werknemer, ze is groter bij de hiërar-
chische lijn en neemt dan verder toe bij de interne preventieadviseurs, arbeidsgenees-
heren, externe adviseurs, ... tot expert.

• Nochtans vermindert tegelijkertijd de kennis van wat zich in werkelijkheid op de werk-
vloer afspeelt. Deze is het kleinst bij de expert en het grootst bij de werknemer die het 
werk uitvoert.

• Het is dus belangrijk de complementariteit van beide kennisdomeinen, in functie van 
de noden, op een coherente manier samen te brengen. 

1.1.4	 De	werknemer:	centrale	figuur	van	de	preventie
Het doel van preventiemaatregelen is het bewaren of verbeteren van het welzijn van de 
werknemer.  Daarom is het aangewezen om geen belangrijke acties te ondernemen zon-
der kennis van de arbeidssituatie die enkel de werknemer in detail kent. De werknemer is 
als dusdanig de spilfiguur en niet enkel het object van preventie.

1.1.5 Oorsprong van de problemen
De werknemer 'beleeft' zijn werksituatie als een geheel en niet als onafhankelijke en af-
zonderlijke feiten: lawaai heeft een invloed op communicatie en relaties, de technische 
organisatie tussen de werkposten heeft een invloed op de musculo-skeletale risico's, de 
verdeling van verantwoordelijkheden heeft een invloed op de inhoud van het werk.
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Een coherente actie m.b.t. de werksituatie vereist een systematische en globale bena-
dering van deze situatie.  Deze aanpak heeft het voordeel elk opkomend probleem in de 
juiste context te kunnen plaatsen.

1.1.6 Schatting vs meting
Bij risico-evaluatie primeert de kwantificatie van risico’s. Preventie vereist een andere aan-
pak: men dient het waarom van  bepaalde aspecten te begrijpen om zo te kunnen beslis-
sen hoe ze te wijzigen.  De "globale arbeidssituatie" zal hierdoor verbeteren. 
Metingen zijn duur, tijdrovend, moeilijk en vaak weinig representatief. Het is dus essentieel 
in eerste instantie eenvoudige oplossingen te zoeken. Wanneer het nodig blijkt, kan men 
in een latere fase weldoordacht overschakelen op metingen.
Preventie primeert dus boven risico-evaluatie.

1.1.7 KMO
De methodes die ontwikkeld worden in grote ondernemingen zijn niet toepasbaar in 
KMO's.  In omgekeerde richting is dit wel het geval. KMO's stellen 60% van de loontrek-
kenden tewerk.
De methodes worden dan ook best ontwikkeld in functie van de beperktere middelen en 
competenties die in de KMO's beschikbaar zijn. 

1.2 Strategie voor risicobeheer
1.2.1 Inleiding
De SOBANE strategie is trapsgewijs opgebouwd en omvat vier niveaus : Opsporing, Ob-
servatie, Analyse en Expertise. 
Het betreft hier een strategie die, al naargelang de noden, tools, methoden en middelen 
aanreikt.
Op elk niveau wordt er gezocht naar oplossingen ter verbetering van de arbeidsomstan-
digheden
Onderzoek op een volgend niveau is slechts noodzakelijk indien blijkt dat na het invoeren 
van de verbeteringen de situatie nog steeds onaanvaardbaar blijft. 
Men start het onderzoek van een arbeidssituatie steeds met het Opsporingsniveau, on-
geacht de reden (klacht, ongeval) van dit onderzoek.  De aard van dit probleem dat de 
aanzet is tot het onderzoek, wordt zo in de totale context geplaatst.  Andere aspecten die 
eveneens een invloed hebben op de gezondheid, de veiligheid en het welzijn komen ook 
aan het licht.  Er worden oplossingen gezocht voor het geheel van de arbeidssituatie.
Het Observatie-, Analyse- en Expertiseniveau worden slechts uitgevoerd indien men tij-
dens het Opsporingsniveau geen passende oplossing kon vinden om tot een aanvaardba-
re situatie te komen.  De noodzaak om over te gaan tot een volgend niveau hangt in grote 
mate af van de complexiteit van de arbeidssituatie.
De middelen die worden aangewend bij het zoeken naar oplossingen zijn het goedkoopst 
bij de eerste 2 niveaus (Opsporing en Observatie).  Ze zijn duurder op het Analyse- en Ex-
pertiseniveau maar worden met kennis van zaken toegepast en aangepast aan de situatie.  
De strategie heeft het voordeel efficiënt, snel en goedkoop te zijn.
De tussenkomst van verschillende partijen wordt gekaderd in de strategie.  De mensen 
uit de onderneming voeren zelf het Opsporings- en Observatieniveau uit.  De hulp van 
externen (preventieadviseur) wordt ingeroepen voor het toepassen van het Analyseniveau 
en eventueel wordt er een beroep gedaan op een expert voor het toepassen van het Ex-
pertiseniveau.
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1.2.2	 De	4	niveaus	van	de	strategie
• Niveau 1, Opsporing 
 De voornaamste problemen worden geïdentificeerd. Markante fouten, zoals gaten in 

de vloer, achtergelaten recipiënten gevuld met solventen, naar een venster gericht 
beeldscherm ..., kunnen opgelost worden.

 Deze identificatie moet intern gebeuren, door personen van het bedrijf die de arbeids-
situatie perfect kennen, zelfs al hebben zij geen of slechts een oppervlakkige opleiding 
rond problemen van veiligheid, fysiologie of ergonomie. Dit zijn dus de werknemers 
zelf, hun rechtstreekse technische omkadering, de werkgever in kleine ondernemingen 
of een interne preventieadviseur met de werknemers in middelgrote of grotere onder-
nemingen.

 Een werkgroep bestaande uit enkele werknemers en hun professionele omkadering 
(met deelname van een preventieadviseur indien mogelijk) denkt na over de belang-
rijkste risicofactoren, zoekt naar onmiddellijke acties ter verbetering en preventie en 
omschrijft de aspecten die meer in detail onderzocht dienen te worden.

 Er wordt in de onderneming een contactpersoon aangeduid.  Deze zal de Opsporing 
leiden en de onmiddellijk toe te passen maatregelen coördineren.  Hij zal eveneens het 
vervolg van de studie (niveau 2, Observatie) voor een diepgaandere studie opvolgen.

 De methode die wordt toegepast is de Déparis methode.  Deze wordt voorgesteld in 
het eerste nummer van de SOBANE reeks.

• Niveau 2, Observatie
 Een werkgroep (bij voorkeur dezelfde) met vertegenwoordiging van werknemers en 

technisch verantwoordelijken (met deelname van een preventieadviseur indien mo-
gelijk) zal de arbeidsomstandigheden meer in detail bestuderen.  Zij zullen eveneens 
minder voor de hand liggende oplossingen voorstellen en bepalen waarom de mede-
werking van een preventieadviseur noodzakelijk is. 

 Indien het niet haalbaar is om deze werkgroep te laten samenkomen, voert de verant-
woordelijke de Observatie alleen uit. Hierbij is het essentieel de noodzakelijke informa-
tie te verkrijgen van de werknemers. 

 Dit niveau 2, Observatie, vereist een grondige kennis van de verschillende aspecten 
van de arbeidssituatie, zowel bij normale als bij abnormale werking.  De diepgang van 
deze Observatie zal variëren in functie van het bestudeerde domein (risicogebied) en in 
functie van de onderneming en de bekwaamheid van de deelnemers.

 Er wordt opnieuw een contactpersoon aangeduid (bij voorkeur dezelfde persoon) die 
het Observatieniveau zal leiden en die de onmiddellijk te nemen maatregelen zal coör-
dineren.  Hij zal eveneens het vervolg van de studie (niveau 3, Analyse) opvolgen voor 
de aspecten die een diepgaandere analyse vereisen.

• Niveau 3, Analyse: 
 Indien de niveaus Opsporing en Observatie niet toelaten het risico tot een aanvaard-

baar niveau terug te brengen of indien er twijfel blijft bestaan, moet men verder gaan 
met de Analyse om te zoeken naar oplossingen.

 Deze analyse, om de situatie diepgaander te onderzoeken, dient te gebeuren in sa-
menwerking met preventieadviseurs die over de nodige kennis, middelen en technie-
ken beschikken. Meestal wordt het analyseniveau uitgevoerd door externe preventie-
adviseurs.  Zij werken nauw werken met de interne preventieadviseurs.  De externe 
preventieadviseurs stellen de nodige kennis en middelen ter beschikking van de inter-
ne preventieadviseur.

 Tijdens de Analyse worden de specifieke arbeidsomstandigheden, bepaald op het 
einde van niveau 2, Observatie, diepgaander onderzocht. Het kan aangewezen zijn 
om metingen te doen met eenvoudige 'standaardapparaten'. Deze metingen moeten 
expliciet bepaalde doelstellingen hebben zoals het objectief vaststellen van de proble-
men, het zoeken naar oorzaken, de optimalisering van de oplossingen … Het belang-
rijkste aspect van dit niveau is dat men beroep doet op een externe preventieadviseur 
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die over voldoende kennis en middelen beschikt voor wat betreft het evalueren van 
restrisico's in het desbetreffende domein.

 De preventieadviseur en de coördinator gebruiken de resultaten van voorgaande ni-
veaus (Opsporing en Observatie) als basis. De eerste taak is het herbekijken van deze 
resultaten. Vervolgens wordt een Analyse van de items die werden geïdentificeerd, 
uitgevoerd.  De resultaten van deze Analyse worden besproken met de uitvoerders van 
de voorgaande niveaus en in het bijzonder met de coördinator.  Zij beslissen of er even-
tueel beroep moet gedaan worden op een expert (Expertise) die meer gespecialiseerde 
en verfijnde metingen kan uitvoeren. 

• Niveau 4, Expertise
 De studie van niveau 4, Expertise, wordt uitgevoerd door dezelfde personen uit het be-

drijf en preventieadviseurs, met de bijkomende hulp in het desbetreffende domein van   
gespecialiseerde experts. Het betreft hier bijzonder complexe situaties die eventueel 
bijzondere metingen vereisen.

1.3 Algemene toepassing van de observatie methodes SOBANE
De Déparis Opsporingsmethode word best toegepast tijdens een vergadering met 4 tot 
7 personen. De deelnemers aan deze vergadering dienen of de werksituatie grondig te 
kennen of zullen zoeken naar oplossingen om de werksituatie te verbeteren en zullen mee 
werken aan de uitwerking ervan.
Tijdens de Déparis Opsporing, wordt beslist dat

• de vloer herstellen, sommige werktuigen of sommige recipiënten met chemische pro-
dukten vervangen, sommige machinefilters veranderen, opslag ruimtes verplaatsen, 
werkblad verhogen…

• één of meerdere aspecten van de werksituatie grondiger bestuderen tijdens één of 
meerdere specifieke Observatievergaderingen: bij voorbeeld: de werkruimtes, de 
slechte houdingen, de chemische produkten...  

1.3.1 Toepassing
Volgens de SOBANE strategie, wordt deze grondigere onderzoek gerealiseerd door de 
Observatie methode specifiek aan het probleem meer in detail te bestuderen en, opnieuw, 
tijdens een vergadering met dezelfde personen.
Terwijl, tijdens de Déparis vergadering, alle aspecten van de werksituatie worden bespro-
ken, tijdens de Observatie vergadering, is de discussie op een specifiek aspect gericht: 
lawaai in het atelier of goederenbehandeling of beeldscherm werk…
De toepassing van de methode is gelijk aan deze gebruikt tijdens het niveau 1 Opspo-
ringsmethode Déparis. 
De directie moet eerst vóór elke actie:

• ten volle over de gevolgen van het gebruik van de methode ingelicht te worden
• bewust zijn van zijn verplichtingen
• zijn volledig akkoord gegeven hebben met de toepassing van de methode

De stappen van de toepassing zijn:
1. Informatie door de directie van de hiërarchie en de werknemers over de nagestreef-

de doelstellingen en belofte rekening te houden met de resultaten van de vergade-
ringen en de studies. 

2. Keuze van een kleine groep posten die een geheel vormen, een "arbeidssituatie": de 
deelnemers zouden dezelfde moeten zijn dan deze van het niveau 1 Opsporingsme-
thode Déparis. 
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3. Aanduiding van een coördinator door de directie in overleg met de werknemers: op-
nieuw zou het dezelfde persoon moeten zijn dan die die de Opsporing Déparis heeft 
gecoördineerd.

4. Voorbereiding van de coördinator: hij leest de  Observatie-methode in detail en leert 
hoe ze te gebruiken. De methode wordt aan de betrokken arbeidssituatie aangepast 
door bepaalde termen te veranderen, sommige niet betrokken aspecten te verwijde-
ren, door andere te aan te passen, of nog door bijkomende aspecten toe te voegen.   

5. Oprichting van een werkgroep samengesteld uit sleutelwerknemers van de betrok-
ken arbeidssituatie, aangewezen door hun collega's en hun vertegenwoordigers, en 
uit personen van de technische omkadering aangewezen door de directie.  Deze 
werkgroep zal minstens één man en één vrouw omvatten in geval van een gemeng-
de groep. Deze werkgroep zou dezelfde moeten zijn dan die die aan de Opspo-
ring Déparis heeft deelgenomen, met eventueel 1 of 2 bijkomende personen van de 
dienst methoden, de dienst van onderhoud of nog van de dienst van de aankopen.

6. Vergadering van de werkgroep in een kalm lokaal dicht bij de werkposten: opnieuw 
teneinde direct aan de werkplaatsen te kunnen terugkeren om bepaalde punten te 
bespreken. 

7. Duidelijke uitleg door de coördinator van het doel van de vergadering en van de 
procedure. Te discussiëren aspecten kunnen onder de deelnemers ofwel vóór of in 
het begin van de vergadering gegeven worden, ofwel door rétro-projector of door 
multimedia over een scherm vertonen worden, teneinde de discussie doeltreffend te 
begeleiden.

8. Discussie over iedere rubriek door zich te concentreren op de aspecten van deze 
rubriek en zonder lang stil te staan om te bepalen of de situatie niet, een beetje of 
veel bevredigend is, maar bij

 • wat kan worden gedaan om de situatie te verbeteren, door wie en wanneer
 • datgene waarvoor de hulp van een preventieadviseur moet worden ingeroepen 

  tijdens het niveau 3 Analyse
9. Na de vergadering stelt de coördinator een synthese op door 

 • de gebruikte rubrieken met de gedetailleerde informatie voortvloeiend uit de  
 vergadering, 

 • de lijst met de geplande oplossingen met bepaling van wie wat doet en wanneer
 • en de lijst met de meer in detail te bestuderen punten met hun prioriteit 

10. Voorstelling van de resultaten aan de deelnemers, herziening, bijvoegingen…
11. Afronding van de synthese.
12. Voorstelling aan de directie en aan de overlegorganen. 
13. Vervolg van de studie voor de niet opgeloste problemen door middel van de metho-

de van niveau 3, Analyse, van de SOBANE-strategie.
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De volgende tekst kan helpen om het doel van de vergadering te verduidelijken.
«In de loop van de vergadering herzien we alle punten in relatie met de risico factor  «---
-------»  die uitmaken dat het werk moeilijk, gevaarlijk, niet efficiënt en onaangenaam is.  
De bedoeling is niet om te weten of het gemakkelijk en aangenaam is voor 20, 50 of 
100%, maar wel om uit te vinden wat er concreet onmiddellijk, binnen de 3 maanden 
en later kan ondernomen worden om efficiënter en aangenamer te zijn. Het kan gaan 
om technische veranderingen, om nieuwe werktechnieken, maar ook om betere com-
municaties, om reorganisatie van de dienstregeling, om meer specifieke opleidingen.
Voor sommige punten zou men moeten kunnen zeggen wat er veranderd moet worden 
en hoe dit concreet moet gebeuren. 
Voor andere zullen er bijkomende studies moeten worden verricht.
De Directie verplicht zich ertoe een actieplan op te stellen met als doel zo goed mogelijk 
gevolg te geven aan hetgeen besproken zal worden.»

Bij gebrek aan een vergadering van 3 tot 6 personen te kunnen beleggen, zal de coördina-
tor de Observatie alleen leiden of met één of twee personen en eventueel op de werkplek 
zelf. Deze niet- ideale oplossing blijft nuttig aangezien zij de preventie laat 
De coördinator of deze personen moeten echter: 

• de werkplek goed kennen (even goed als de operatoren zelf!) 
• informeel de mening van de operatoren vragen 
• technisch onderlegd zijn om oplossingen te kunnen vinden en ze in de praktijk om te 

kunnen zetten
• vervolgens direct of indirect naar de operatoren en hun technisch kader terugkeren 

voor adviezen over de overwogen oplossingen
Deze werkwijze is dus enkel aan te raden als er binnen het bedrijf geen vergadering van 
een werkgroep op dat moment georganiseerd kan worden .

1.3.2 Het verslag
Dit verslag moet omvatten:

• De beschrijving van het probleem:
• hoe het probleem is gebleken: na klachten, ziekte, afwezigheden …
• de mening van de operatoren en van de mensen uit het bedrijf tijdens de Opspo-

ring. 
• De resultaten van het optreden, zonder uitgebreid in te gaan op de verschillende stap-

pen, maar met een duidelijke beschrijving van de verdiensten van iedereen die meege-
werkt heeft:
• de aspecten die in detail geobserveerd zijn en de voorgestelde oplossingen 
• indien nodig, de aspecten die nog een Analyse behoeven 

• Een synthese van de technische of organisatorische oplossingen en verbeteringen.
• Een algemene verantwoording van deze oplossingen, waarbij wordt aangetoond:

• dat zij de beschreven problemen werkelijk kunnen verhelpen. 
• dat zij geen andere problemen zullen veroorzaken voor het geheel of een deel van 

de operatoren. 
• dat zij niet tegenstrijdig zijn met de productiviteits- en rentabiliteitseisen van het 

bedrijf.
• De eventuele verantwoording voor een bijkomende Analyse.
• Een draaiboek voor de uitvoering van de voorgestelde oplossingen, met daarin wie 

doet wat, wanneer en hoe en tevens hoe de follow-up verloopt, om zo de kans op 
concrete resultaten te verhogen.
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• Een samenvatting van dit eindverslag waarin op 1 bladzijde de belangrijkste techni-
sche oplossingen worden herhaald.

1.3.3 Schriftelijke presentatie
Dergelijke verslagen zijn vaak te "formeel" en te "literair" opgesteld. 
Aangezien het verslag bedoeld is om die inlichtingen te verschaffen die nodig zijn om be-
slissingen te nemen, moet het kort en eenvoudig zijn, ontdaan van alle oppervlakkige, te 
algemene of niet ter zake doende uitweidingen.
Het is niet de bedoeling in telegramstijl te schrijven, maar de tekst moet toch:

• net als in deze tekst gebruik maken van alinea's en insprongen die de informatie over-
zichtelijk maken

• zo weinig mogelijk tabellen of statistieken bevatten
• de informatie systematisch en op een logische manier weergeven, zodat de gedachte-

gang makkelijk te volgen is
• indien nodig technische schema's of foto's bevatten.

Ten slotte moet de tekst grondig herlezen worden om 
• herhalingen te vermijden
• het lezen en begrijpen te vergemakkelijken
• de logische gedachtegang en indeling in acht te nemen 
• het opzoeken van specifieke informatie te vereenvoudigen

De samenvatting van 1 bladzijde zit niet, zoals gewoonlijk, achteraan, maar aan het begin, 
zodat zij meer aandacht krijgt dan de gedetailleerde uiteenzetting.

1.3.4 Mondelinge presentatie
De precieze procedure hangt af van de omstandigheden.
Idealiter wordt dit verslag voorgesteld aan de volgende personen, al dan niet tegelijkertijd 
aan de verschillende groepen:

• De werkgever, die instaat voor de gezonde arbeidsomstandigheden en die beslist.
• De operatoren, die immers rechtstreeks betrokken partij zijn. De efficiëntie van de tech-

nische oplossingen staat of valt immers met de uitvoering ervan, zodat het belangrijk 
is dat de personen die de oplossing moeten uitvoeren, geraadpleegd worden.

• Alle personen die op de verschillende niveaus hebben meegewerkt, aangezien het re-
sultaat in de eerste plaats hun verdienste is.

• De hiërarchie, de technische staf, aangezien die instaat voor de uitvoering en het op-
volgen van de oplossingen.

• De andere preventiepartners (bedrijfsarts, preventieadviseurs ...) uiteraard.
Het welslagen van het optreden hangt niet alleen af van de kwaliteit, maar vaak nog meer 
van de manier waarop het wordt voorgesteld. 
Alle hoofdrolspelers (werkgevers, staf, operatoren) menen de werkomstandigheden goed 
te kennen, maar zij hebben er vaak een heel ander beeld van. Foto's kunnen dan nuttig 
zijn om een gemeenschappelijke voorstelling te hebben van de toestand, de problemen en 
de mogelijke verbeteringen. Ze moeten de aandacht vestigen op het uitgevoerde werk en 
op de algemene arbeidsomstandigheden, niet op de wijze waarop deze of gene operator 
het werk uitvoert.

1.3.5	 Vervolg	van	de	studie
Als de Observatie methode op punten de aandacht vestigt die een meer diepgaande 
Analyse vereisen, moet een gespecialiseerde preventieadviseur op het betrokken gebied 
gecontacteerd worden.
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De werkwijze die met deze preventieadviseur moet gevolgd worden, is:
• hem ter hoogte brengen van de resultaten van de twee eerste niveaus Opsporing en 

Observatie
• herziening van de resultaten, de conclusies en de voorgestelde oplossingen
• deze oplossingen bevestigen of amenderen
• daarbij vaststellen welke aspecten een nadere specifieke Analyse behoeven.

Tous les documents de travail des différents niveaux seront conservés dans l’entreprise 
afin de servir plus tard de point de référence lors de modifications des postes ou lors de 
la conception de nouvelles conditions de travail.

1.4 Algemene toepassing van de analyse methodes SOBANE
De Déparis Opsporingsmethode en de Observatie methodes van SOBANE worden best 
toegepast tijdens een vergadering met 4 tot 7 personen. De deelnemers aan deze verga-
dering dienen of de werksituatie grondig te kennen of zullen zoeken naar oplossingen om 
de werksituatie te verbeteren en zullen mee werken aan de uitwerking ervan.

• Tijdens de Déparis Opsporing, wordt beslist dat
• de vloer herstellen, sommige werktuigen of sommige recipiënten met chemische 

produkten vervangen, sommige machinefilters veranderen, opslag ruimtes ver-
plaatsen, werkblad verhogen…

• één of meerdere aspecten van de werksituatie grondiger bestuderen tijdens één of 
meerdere specifieke Observatievergaderingen: bij voorbeeld: de werkruimtes, de 
slechte houdingen, de chemische produkten...  

• Tijdens de Observatie vergadering eigen aan bv. Chemische produkten-, is de situatie 
herbekeken, worden de oplossingen voorzien tijdens de opsporing gevalideerd en ver-
schillende bijkomende oplossingen bv om het afval en de verpakkingen te controleren, 
worden voorgesteld. Dit kan opgelost worden maar een ander probleem, bv m.b.t. de 
ventilatie in de lokalen, blijkt op dit niveau niet oplosbaar.

• De Analyse methode gaat zicht dus richten op het probleem van ventilatie dat nog niet 
opgelost werd. De ganse werksituatie wordt herzien m.b.t. de chemische producten en 
wat er tot nog toe werd voorgesteld wordt eveneens overlopen. 

In tegenstelling tot de Opsporing en de Observatie methodes, wordt de Analyse in eerste 
instantie uitgevoerd door een externe preventieadviseur, dewelke niet absoluut deelnam 
aan de vergaderingen m.b.t. de Opsporing en Observatie.  Het is dus aangewezen dat hij 
zich eerst op de hoogte stelt van wat er al gerealiseerd werd en de voorgestelde keuzes 
en acties herbekijkt, alvorens bijkomende acties te ondernemen.
De werkwijze van deze preventieadviseur is de volgende:

1. Herziening van de resultaten van de Opsporing en de Observatie van dearbeidssitua-
tie samen met de coördinator die deze 2 eerste niveau's realiseerde
• daarbij rekening houdend met het reeds bij de vorige niveau's (Opsporing en Ob-

servatie) uitgevoerde werk;
• daaraan zijn eigen kennis en ervaring toevoegend en
• daarbij vaststellend welke aspecten een nadere specifieke Analyse behoeven.

2. De eigenlijke Analyse van de arbeidssituatie voor deze specifieke aspecten in samen-
werking met de mensen uit het bedrijf
• door deze specifieke aspecten grondiger te bestuderen
• door eventueel metingen uit te voeren, steeds met het oog op preventie
• door het bedrijf te helpen de voorgestelde oplossingen in de praktijk om te zetten

Indien nodig wordt een kwantificering van de risico's uitgevoerd om bv. de omvang van 
een probleem te tonen en dus ook de noodzaak van de voorgestelde oplossingen te moti-
veren. Bovendien kan ook het verband worden aangetoond tussen de blootstelling en het 
traumatisme of een beroepsziekte.
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De duur van de Analyse en dus ook de kostprijs ervan zijn afhankelijk van het vastgestelde 
probleem en van het al dan niet moeten kwantificeren van de belasting of blootstelling.

1.4.1	 Bestudering	van	de	Observatie	met	de	preventieadviseur
Continuïteit in de strategie en samenwerking tussen de sleutelfiguren op de verschillende 
niveaus zijn belangrijk. Daarom bestudeert de preventieadviseur de informatie die bij de 
niveaus Opsporing en Observatie verzameld is samen met degenen die deze informatie 
bestudeerd hebben, en in ieder geval samen met de coördinator van deze niveaus (de 
groepsanimator of de afzonderlijke waarnemer).
Zij moeten samen de volgende punten bespreken:

• De informatie over de arbeidssituatie: werkorganisatie, rotatie van de operatoren, vari-
atie in de productie tijdens een werkdag, een werkweek, een jaar … 

• De verschillende oplossingen, die al dan niet geschikt zijn bevonden en te bevestigen. 
• De aspecten waarvoor een bijkomende Analyse nodig is.

De taak van de preventieadviseur bestaat erin:
• De bij niveaus 1 Opsporing en 2, Observatie, voorgestelde en al dan niet uitgevoerde 

oplossingen geschikt of ongeschikt te verklaren.
• In detail de problemen te analyseren waarvoor nog geen oplossing gevonden werd. 
• Het bedrijf te helpen de voorgestelde oplossingen in de praktijk om te zetten. 

1.4.2 Eigenlijke Analyse
1. Doelstellingen
Tijdens deze tweede fase van de Analyse wordt gezocht naar oplossingen voor proble-
men die nog niet verholpen zijn. Hier gaat het dus over bepaalde specifieke aspecten van 
de arbeidssituatie. 
In deze fase wordt meer specifieke of meer diepgaande informatie verzameld om te kun-
nen bepalen hoe deze problemen verholpen kunnen worden.
De preventieadviseur moet deze informatieverzameling voorbereiden samen met de 
mensen uit het bedrijf en de coördinator die de voorgaande niveaus onderzocht hebben.
In bepaalde gevallen, vereist de Analyse een gedetailleerde observatie van sommige ope-
ratoren.  Deze selectie is cruciaal.  Als er niet op de juiste manier geselecteerd wordt, 
anders gezegd niet representatief , levert dit onbetrouwbare Analyseresultaten op en kan 
er geen enkele conclusie worden getrokken die geldt voor alle operatoren.
Het aantal te observeren operatoren hangt af van de grootte van de groep. De volgende 
tabel is gebaseerd op de principes van de statistiek. De tabel geeft aan welke steekproef 
nodig is om voor 95% zeker te zijn dat minstens 1 operator van de 20% die het meest zijn 
blootgesteld, in de studie is opgenomen. Deze waarschijnlijkheid geldt niet bij een ase-
lecte steekproef. Vandaar dus dat de steekproef niet aselect mag zijn. Met deze tabel kan 
het ideale aantal te observeren operatoren worden bepaald. 

Grootte van de groep N N ≤ 6 7-8 9-11 12-14 15-18 19-26 27-43 44-50 >50

Grootte van de  
steekproef Ns N 6 7 8 9 10 11 12 14

2. Te analyseren arbeidsomstandigheden
Zoals de keuze van de operatoren, zal de keuze van de Analysemomenten niet toevallig 
zijn. Er moet immers rekening gehouden worden met de verschillende arbeidsomstandig-
heden die afhankelijk zijn van: 

• de productie: normaal, regelmatig, seizoensgebonden …
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• de staat van de productielijn: machines die stuk of niet goed afgesteld zijn, nieuwe 
machines …

• de rotatie van de operatoren
• het absenteïsme

Als er niet genoeg tijd of middelen zijn om alle verschillende gevallen te analyseren, moet 
duidelijk nagegaan worden of de geanalyseerde situaties representatief zijn voor de alge-
mene omstandigheden dan wel voor de slechtst mogelijke omstandigheden. Zo zal het 
bijvoorbeeld moeilijk zijn om de werkomstandigheden te bestuderen als alle operatoren 
aanwezig zijn en als er één of meerdere ontbreken. Toch is het belangrijk na te gaan of dit 
verschil in aantal invloed heeft op het werkritme, de repetitiviteit … Als dit zo blijkt te zijn, 
moet bewezen worden dat de uitgevoerde Analyse relevant is.
De preventieadviseur zoekt de ontbrekende informatie op via de methode die hij daarvoor 
geschikt acht:

• door de werkmethodes van sommige operatoren te vergelijken
• door te trachten te achterhalen waar die verschillen vandaan komen
• door na te gaan waar er technisch kan worden ingegrepen
• …

De belangrijkste methode is de rechtstreekse observatie van de operatoren in hun ar-
beidssituatie. 
Voor sommige aspecten zoals de inrichting van de werkposten, de werkorganisatie, de 
RSI risico's, de goederenbehandeling…, foto's of een  video kunnen bijkomende instru-
menten zijn, maar kunnen de rechtstreekse waarneming niet vervangen. Toch bieden fo-
to's en video een aantal extra mogelijkheden: 

• verschillende personen (operatoren, dienst methodes, …) kunnen dezelfde beelden 
zien en kunnen hun eigen visie op het probleem geven. 

• de relevantie en de werkelijke impact van sommige voorgestelde oplossingen kan wor-
den bestudeerd. 

• de beelden kunnen nadien gebruikt worden als didactisch materiaal om (nieuwe) ope-
ratoren op te leiden. 

• het verfijnen van de hulp bij het in de praktijk brengen van de aanbevolen oplossingen, 
zoals bijvoorbeeld een opleiding goederenbehandeling, wordt vergemakkelijkt.

Het gebruik van de video houdt echter het risico in dat de operator zijn gedrag en dus 
zijn werkwijze verandert omdat hij weet dat hij gefilmd wordt. Dit risico wordt beperkt als:

• de preventieadviseur vooraf al nauw heeft samengewerkt met de operatoren.
• aan iedere operator duidelijk wordt uitgelegd waarom er wordt gefilmd en wat er na-

dien met de opnames zal gebeuren. Dit is des te belangrijker als de operator nog niet 
heeft deelgenomen aan de vorige niveaus van het onderzoek. 

• de operator vrij heeft ingestemd met de opnamen.

3. Eventuele metingen
In bepaalde gevallen, kan de preventieadviseur het nodig achten enkele metingen uit 
te voeren: verlichting, luchtsnelheid, inspanningen, concentraties... Eenvoudige metingen 
kunnen uitgevoerd worden en worden beschreven bij de Analyse methodes die werden 
ontwikkeld voor de verschillende domeinen.
De gesofisticeerde metingen, vereisen het gebruik van moeilijke apparatuur, zoals o.a. 
luminantiemeters, frequentie analyses, goniometers ...zijn voorbehouden voor niveau 4 
Expertise en worden welbewust uitgevoerd door experts.

4. Gegevensbeheer
Het gegevensbeheer vraagt veel deskundigheid van de preventieadviseur. 
Er kan dus geen specifieke methodologie vastgelegd worden: de problemen zijn bekend, 
men weet waar men naar op zoek is.
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Het is belangrijk om te benadrukken dat de Analyse zoals ze hier beschreven wordt, totaal 
verschillend is van de kwantificering die eventueel kan opgemaakt worden voor epide-
miologische onderzoek.
Hier worden antwoorden gezocht op vragen als : waarom is de situatie van deze aard ; wat 
kan men doen om ze te wijzigen.
Discussies over deze vragen zouden rechtstreeks tot het antwoord moeten leiden en zo 
tot oplossingen ter verbetering.
Een kwantificeringsmethode daarentegen zoekt eerder antwoorden op vragen als: gedu-
rende hoeveel procent van de tijd worden de werknemers blootgesteld aan dergelijk risico.
Om hierop te kunnen antwoorden moeten de tijd, de concentratie, het niveau … gekwan-
tificeerd worden, zonder te letten op de oorzaken van deze belasting.
De gedetailleerde Analyse van de verzamelde inlichtingen en de zoektocht naar oplossin-
gen is niet de taak van de preventieadviseur alleen, ook al is hij meestal degene die deze 
taak uitvoert.

• Idealiter nemen er ook de personen aan deel die op de hoogte zijn van de technische 
en praktische implicaties, met name de operatoren en de staf.

• Als deze personen niet rechtstreeks kunnen deelnemen, moet in ieder geval hun me-
ning worden gevraagd over de aanbevelingen van de preventieadviseur, voordat deze 
in de praktijk worden gebracht. Deze gelaagde aanpak is de meest gangbare, maar is 
zelden de snelste en leidt zeker niet altijd tot betere resultaten.

Of de inbreng van de preventieadviseur goede resultaten oplevert hangt rechtstreeks af 
van:

• De kwaliteit van het werk dat op de vorige niveaus geleverd is.
• De kwaliteit van het overleg met de betrokken personen uit het bedrijf.

1.4.3	 Samenvatting	van	de	resultaten	aan	het	eind	van	de	analyse
Na de Analyse schrijft de preventieadviseur meestal een verslag.
Het presentatie- en discussieproces over het eindverslag moet van meet af aan ge-
structureerd verlopen, zodat het tot beslissingen leidt (ook al wordt er beslist om niets 
te doen!) .
Hiertoe moet - liefst bij het begin van het optreden van de preventieadviseur - de proce-
dure worden vastgelegd met betrekking tot:

• de mensen uit het bedrijf met wie de preventieadviseur zal samenwerken
• de planning in de tijd
• het soort verslag
• de presentatie(s) van het verslag
• het gevolg dat eraan zal worden gegeven, eventueel samen met een expert
• de opvolgingsmethode voor het toepassen van de oplossingen in de werksituatie en 

de beoordelingen van hun doeltreffendheid.
• een planning, met wie doet wat, wanneer en hoe. Zonder deze planning zullen de aan-

bevelingen dode letter blijven in plaats van tot concrete resultaten voor de operatoren 
te leiden.

1. Inhoud
Deze Analyse zou in principe de laatste stap van het proces moeten zijn. Het verslag geeft 
dus een samenvatting van de informatie die gaandeweg verzameld is en van de oplossin-
gen en/of verbeteringen die zijn gepland of uitgevoerd.
Dit verslag omvat:

• De beschrijving van het probleem:
• hoe het probleem is gebleken: na klachten, ziekte, afwezigheden …
• de mening van de operatoren en van de mensen uit het bedrijf tijdens de Opsporing. 
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• De resultaten van het optreden, zonder uitgebreid in te gaan op de verschillende stap-
pen, maar met een duidelijke beschrijving van de verdiensten van iedereen die meege-
werkt heeft:
• de aspecten die in detail geobserveerd zijn en de voorgestelde oplossingen. 
• de aspecten die in detail geanalyseerd zijn en de voorgestelde oplossingen. 
• indien nodig, de aspecten die nog een Expertise behoeven. 

• Een synthese van de technische of organisatorische oplossingen en verbeteringen.
• Het voorstel om prototypes te maken of tests uit te voeren als sommige oplossingen 

nog technisch verfijnd moeten worden.
• De maatregelen die eventueel genomen moeten worden om de operatoren correct in 

te lichten en op te leiden inzake:
• de beste procedures om taken uit te voeren, en de procedures die vermeden moe-

ten worden. 
• de gezondheids- en veiligheidsrisico's. 

• Een rangschikking van de voorgestelde maatregelen volgens:
• wat onmisbaar is
• wat noodzakelijk is
• wat wenselijk is

• Een algemene verantwoording van deze oplossingen, waarbij wordt aangetoond:
• dat zij de beschreven problemen werkelijk kunnen verhelpen. 
• dat zij geen andere problemen zullen veroorzaken voor het geheel of een deel van 

de operatoren. 
• dat zij niet tegenstrijdig zijn met de productiviteits- en rentabiliteitseisen van het 

bedrijf. 
• De eventuele verantwoording voor een bijkomende Expertise.
• Een draaiboek voor de uitvoering van de voorgestelde oplossingen, met daarin wie 

doet wat, wanneer en hoe en tevens hoe de follow-up verloopt, om zo de kans op 
concrete resultaten te verhogen.

• Een samenvatting van dit eindverslag waarin op 1 bladzijde de belangrijkste techni-
sche oplossingen worden herhaald.

2. Schriftelijke presentatie
Dergelijke verslagen zijn vaak te "formeel" en te "literair" opgesteld. 
Aangezien het verslag bedoeld is om die inlichtingen te verschaffen die nodig zijn om be-
slissingen te nemen, moet het kort en eenvoudig zijn, ontdaan van alle oppervlakkige, te 
algemene of niet ter zake doende uitweidingen.
Het is niet de bedoeling in telegramstijl te schrijven, maar de tekst moet toch:

• net als in deze tekst gebruik maken van alinea's en insprongen die de informatie over-
zichtelijk maken

• zo weinig mogelijk tabellen of statistieken bevatten
• de informatie systematisch en op een logische manier weergeven, zodat de gedachte-

gang makkelijk te volgen is
• indien nodig technische schema's of foto's bevatten.

Ten slotte moet de tekst grondig herlezen worden om 
• herhalingen te vermijden
• het lezen en begrijpen te vergemakkelijken
• de logische gedachtegang en indeling in acht te nemen 
• het opzoeken van specifieke informatie te vereenvoudigen

De samenvatting van 1 bladzijde zit niet, zoals gewoonlijk, achteraan, maar aan het begin, 
zodat zij meer aandacht krijgt dan de gedetailleerde uiteenzetting.
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3. Mondelinge presentatie
De precieze procedure hangt af van de omstandigheden.
Idealiter wordt dit verslag voorgesteld aan de volgende personen, al dan niet tegelijkertijd 
aan de verschillende groepen:

• De werkgever, die instaat voor de gezonde arbeidsomstandigheden en die beslist.
• De operatoren, die immers rechtstreeks betrokken partij zijn. De efficiëntie van de tech-

nische oplossingen staat of valt immers met de uitvoering ervan, zodat het belangrijk 
is dat de personen die de oplossing moeten uitvoeren, geraadpleegd worden.

• Alle personen die op de verschillende niveaus hebben meegewerkt, aangezien het re-
sultaat in de eerste plaats hun verdienste is.

• De hiërarchie, de technische staf, aangezien die instaat voor de uitvoering en het op-
volgen van de oplossingen.

• De andere preventiepartners (bedrijfsarts, preventieadviseurs ...) uiteraard.
Het welslagen van het optreden hangt niet alleen af van de kwaliteit, maar vaak nog meer 
van de manier waarop het wordt voorgesteld. Er moet dus extra aandacht worden besteed 
aan het uitwerken van audio-visueel materiaal. Dit aspect past echter niet binnen het hui-
dige document, waarin we dus enkel dieper ingaan op het gebruik van video-opnames.
Alle hoofdrolspelers (werkgevers, staf, operatoren) menen de werkomstandigheden goed 
te kennen, maar zij hebben er vaak een heel ander beeld van. Foto's of een video kunnen 
dan nuttig zijn om een gemeenschappelijke voorstelling te hebben van de toestand, de 
problemen en de mogelijke verbeteringen. Ze moeten de aandacht vestigen op het uitge-
voerde werk en op de algemene arbeidsomstandigheden, niet op de wijze waarop deze of 
gene operator het werk uitvoert.
Foto's of een video kunnen ook gebruikt worden bij de opleiding van operatoren, en in het 
bijzonder bij nieuwelingen in een bepaalde arbeidssituatie. Deze opname moet wel gericht 
zijn op de manier waarop het werk wordt uitgevoerd. Deze foto's of video verschillen van 
de vorige en vormen er een aanvulling op.  Als iedere operator persoonlijk de toestem-
ming heeft gegeven (uiteraard nadat hij volledig is ingelicht over de doelstelling), kunnen 
de foto's en de video gemaakt worden met opeenvolgende beelden die de mogelijk "ge-
vaarlijke" werkmethodes tonen en vergelijken met andere werkmethodes die gezonder of 
veiliger zijn (manier van werken, deze werktuig in plaats van een ander, beperkte krach-
tinspanningen, opruimen, circulatie...). Deze cassette mag nadien enkel worden gebruikt 
met toestemming van de operatoren en zonder dat zij ergens van beschuldigd kunnen 
worden.

4. Vervolg van de studie
Als de studie er gekomen is na klachten bij sommige operatoren, moeten deze mensen 
concreet geholpen worden om hen zo snel mogelijk te laten herstellen en hen opnieuw 
een normaal leven en normale arbeidsomstandigheden te geven. Dit is dus een medisch 
probleem, dat de bedrijfsarts direct of indirect (samen met de huisarts) moet behandelen. 
Het is niet onbelangrijk te vermelden dat sommige arbeidsomstandigheden aanvaard-
baar kunnen zijn voor sommige personen, maar volstrekt onaanvaardbaar voor andere 
personen. De herstelperiode kan hierdoor langer duren of de aandoening kan in sommige 
gevallen verergeren. Personen kunnen dus niet meteen opnieuw aan het werk zodra de 
arbeidsomstandigheden verbeterd zijn. 
Alle werkdocumenten die op de verschillende niveaus gebruikt zijn worden in het bedrijf 
bewaard. Zo kunnen zij later dienen als referentiepunt bij het aanpassen van werkplekken 
of bij het uitdenken van nieuwe arbeidsomstandigheden.
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2. Niveau 2: Observatie

Expertise

Analysis

Observation

Screening

PREVENTION
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2.1 Inleiding
2.1.1 Doelstellingen

• De situatie op het terrein in het algemeen bestuderen inzake de werkomstandigheden 
met chemische producten: gassen, vloeistoffen, stof, damp, nevel…

• De onmiddellijk realiseerbare technische en/of organisatorische maatregelen
bepalen die onmiddellijk genomen kunnen worden om risico’s te voorkomen/te vermin-

deren.
• Bepalen waarover een meer diepgaande Analyse (niveau 3) dient te handelen.

2.1.2 Wie ?
• De werknemers en hun hiërarchische omkadering. 
• Personeel van het bedrijf (kaders, studiebureau, interne preventie-adviseurs) met goe-

de kennis van de werksituatie.  
NB : Bij gebruik van gevaarlijke chemische agentia is wettelijk steeds een Analyse vereist 
gezien de ernst van de risico’s. Deze Analyse wordt in het algemeen uitgevoerd door een 
preventieadviseur. Desalniettemin zal de Observatie van de werkomstandigheden, uitge-
voerd door het personeel van het bedrijf zelf, het werk van de adviseur vergemakkelijken 
en de effectiviteit van de Analyse aanzienlijk verbeteren. (zie Fiches 19 en 20)

2.1.3 Hoe ?
Een meer gedetailleerde beschrijving van de toepassing van de Observatiemethode 
wordt gegeven in de algemene inleiding van de SOBANE methode .
Enkel de voornaamste richtlijnen worden hieronder vermeld .
De werkmethode is vergelijkbaar met deze gebruikt tijdens het niveau 1, Opsporingme-
thode (Déparis), en de deelnemers zouden dezelfde moeten zijn:
1. Keuze van een "arbeidssituatie”. Dit is een kleine groep werkposten die samen een 

geheel vormen. 
2. Aanduiden van een coördinator .
3. Voorbereiding van de coördinator: hij leest de Observatiemethode grondig, leert hoe 

ze te gebruiken en past ze aan de betrokken arbeidssituatie aan.  
4. Oprichten van een werkgroep samengesteld uit de belangrijkste werknemers en per-

sonen van de technische omkadering.
 Als er zowel mannen als vrouwen tewerkgesteld zijn in de onderzochte arbeidssitua-

tie, zullen beide geslachten in de werkgroep vertegenwoordigd zijn.
5. Vergadering van de werkgroep in een rustig lokaal dicht bij de werkposten (gemiddeld 

gedurende een tweetal uren).
6. Duidelijke uitleg door de coördinator over het doel van de vergadering en de proce-

dure.
7. Discussie over elke rubriek met de nadruk op:

• wat concreet kan gedaan worden om de situatie te verbeteren, door wie en wanneer
• datgene waarvoor, op Analyseniveau, de hulp van een preventieadviseur moet wor-

den ingeroepen.
 Tijdens de discussie over de werksituatie wordt rekening gehouden met de karakte-

ristieken van de werknemers. Er wordt speciale aandacht besteed aan het feit dat het 
om mannen of vrouwen gaat, jonge of oudere werknemers, mensen die de taal al dan 
niet kennen … 
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8. Na de vergadering maakt de coördinator een syntheseverslag van de voorgestelde 
oplossingen. Dit bevat :

• de gebruikte tabellen, met duidelijke informatie zoals besproken tijdens de vergadering
• de lijst met mogelijke oplossingen met voorstel van wie wat doet en wanneer
• de lijst met de meer in detail te bestuderen punten op niveau 3, Analyse, en hun pri-

oriteiten.
9. De resultaten worden voorgesteld aan de deelnemers van de werkgroep, aan de di-

rectie en aan het comité van preventie en bescherming op het werk. Er kunnen pun-
ten aangepast of toegevoegd worden en beslissingen genomen worden tijdens deze 
vergaderingen.  

10. Vervolg van de studie voor de niet opgeloste problemen door middel van het niveau 
3 van de methode, Analyse.

Wanneer het niet lukt om een vergadering met 3 tot 6 medewerkers te organiseren, zal de 
coördinator het observatieniveau zelf sturen. Hij doet dit best in samenwerking met 1 of 2 
werknemers en kan het overleg eventueel op de werkvloer organiseren.
Deze situatie is niet ideaal maar het proces blijft nuttig om de preventie te bevorderen. 
Hierbij kan eventueel een beroep gedaan worden op een externe deskundige om de ver-
gadering voor te bereiden. 

2.1.4	 Te	bespreken	punten
• Beknopte beschrijving van de werksituatie 

• schets
• de locatie van de zones waar chemische producten worden gebruikt of vrijgezet 
• de situering van de werkposten
• de mogelijk blootgestelde personen

• Inventaris van de producten en het verzamelen van de veiligheids- en risico-informa-
tie voor elk product  
• H- en P-zinnen
• inventaris van te bewaken aspecten: opslag, behandeling, brand, persoonlijke be-

scherming,…  
• Etikettering en signalisatie
• Elimineren van gevaarlijke producten 
• Vermindering van de blootstelling
• Veiligheid bij het omgaan met producten
• Verluchting
• Hygiënische maatregelen
• Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 
• Opslag
• Bescherming tegen brand- of explosierisico’s en noodplan 
• Beheer van afvalstoffen 
• Vorming en informatie
• Gezondheidstoezicht
• Samenvatting, beoordeling van de werksituatie in het algemeen:

• bilan van de preventie- en verbeteringsmaatregelen 
• wie doet wat wanneer volgens welke prioriteit 
• beoordeling van de toekomstige situatie
• aard van de Analyse, niveau 3, doelstellingen en prioriteiten
• op korte termijn te nemen maatregelen
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2.1.5	 Gebruikte	terminologie

H-zinnen (Gevaar)  
(Fiche 3)

Specifieke risico’s toegeschreven aan gevaarlijke 
stoffen en mengsels (gevarenaanduidingen)

P-zinnen (Veiligheid) 
(Fiche 4)

Veiligheidsaanbevelingen met betrekking tot gevaarli-
jke stoffen en mengsels

 

2.2.	 Procedure
2.2.1	 Beschrijving	van	de	werksituatie	

• Stel een werksituatieplan op met: 
• de locatie van de opgeslagen producten 
• de plaats waar de chemische producten worden gebruikt: machines, werkposten, 

baden, mengposten,… 
• de locaties waar producten worden vrijgesteld: openingen in de installaties, behan-

delde oppervlakken…
• het aantal blootgestelde werknemers
• de plaats waar ze zijn blootgesteld aan de agentia
• de situering van de ventilatiesystemen (bij manipulaties):

‣ de verluchtingsopeningen
‣ de openingen voor verse luchttoevoer
‣ het algemene verluchtingssysteem
‣ lokale afzuigingen
‣ de dampkasten, de laminaire flowkasten, de gloveboxen…

• de vindplaats van eerste hulp middelen: oogspoelmiddel, nooddouches, brand-
blusser, branddekens, noodtelefoon…

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?

2.2.2	 Productinventaris
• Controleer of er voor uw werksituatie een productinventaris is opgesteld die beant-

woordt aan de wettelijke vereisten.  
• Als dat niet het geval is, handel dan zoals hieronder aangegeven en zoek de infor-

matie op de recipiënten, verpakkingen …de werkposten. 
‣ Dergelijke inventaris dient sowieso te worden opgesteld op het Observatieni-

veau volgende niveau 3, Analyse.
• Als de inventaris bestaat, neem er dan de hieronder vermelde informatie van over 

en ga na of deze exact is. Dit doe je door te vergelijken met de informatie die op de 
etiketten van de producten staat.

• Maak voor uw werksituatie de lijst op van de producten die zich daar bevinden en no-
teer rechtstreeks de H- (Gevaar) en P- (Veiligheid) zinnen of de nummers ervan zoals 
ze zijn weergegeven op het etiket.   (Fiches 3 en 4)
• In geval van samengestelde H-zinnen (bijvoorbeeld H302+H332) noteer je de  af-

zonderlijke zinnen of de nummers.  
• Voeg eveneens de naam van de niet commerciële agentia toe waarmee u in contact 

komt. 
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Voorbeeld

Product N° zin Betekenis
Toluène H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp. 

H361 : Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.  

H304 : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen 
terechtkomt.  

H373 : Kan schade aan organen veroorzaken.  

H315 : Veroorzaakt huidirritatie.  

H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  

P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, 
vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet 
roken.  

P243 : Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van 
statische elektriciteit.  

P280 : Beschermende handschoenen/beschermende kleding/
oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. 

P260 : Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. 

P202 : Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften ge-
lezen en begrepen heeft  

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/
arts/… raadplegen.  

P331 : GEEN braken opwekken.  

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde 
kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/
afdouchen.  

P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en 
ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.  

P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.  

• Op basis van
• het werksituatieplan
• de hierboven opgestelde tabel

 dienen de vermelde H- en P- zinnen gecontroleerd te worden bij alle (regelmatig of 
occasioneel) blootgestelde werknemers: hiërarchie, onderhoudsdienst, contractors, 
stagiairs, jobstudenten, bezoekers, uitzendkrachten,….

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?
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2.2.3 Etikettering en signalisatie (Fiches 2 en 5)
Contoleer of:

• alle recipiënten (flessen, drukhouders, vaten, citernen…) geëtiketteerd zijn met:  
• de productnaam                                          
• de H-zinnen en de P-zinnen
• de overeenkomende pictogram-

men
• naam en adres van de fabrikant

     
• indien chemische producten werden overgebracht in andere recipiënten, deze ook cor-

rect geëtiketteerd werden
• de etiketten voorzien zijn in de taal van de gebruikers
• alle risicolokalen en opslagzones voorzien zijn van pictogrammen met betrekking tot 

de gevaren van de betrokken producten:
• eventueel rookverbod 
• verbod op werkzaamheden met open vlam
• verbod om in de omgeving te rijden met gemotoriseerde voertuigen
• …

• de specifieke aanduidingen met betrekking tot transport van de goederen gekend zijn
• met name de signalisatie voor de verschillende soorten transport     (Fiche 6)

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?

2.2.4	 Elimineren	van	gevaarlijke	producten
Controleer of:

• niet noodzakelijke producten voor de uitvoering van het werk uit de werkomgeving 
verwijderd worden (eliminatie).

• de producten met het minst mogelijke gevaar worden gekozen (bv. reinigen met een 
solventarme ontvetter, verf op waterbasis…) (substitutie).

Dit zijn de eerst en de tweede stap in de preventiehiërarchie van de specifieke preventie-
maatregelen   (Fiche 21)

    

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?

Naam en identificatie-
nummer van de stof

Gevarenpictogrammen

Aceton
EG No. 200-662-2

Gevaar

Naam, adres en telefoonnummer
van de leverancierABC Chemicals

Main Street
Anytown
Tel. 0123 456 789

Aanvullende informatie

Signaalwoord

Gevarenaanduidingen en
veiligheidsaanbevelingen

Nominale
hoeveelheid

500 ml

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt 
ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizelig-
heid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte/ 
vonken/open vuur/ hete oppervlakken - niet 
roken. Inademing van damp vermijden. Bescher-
mende handschoenen/ oogbescherming dragen. 
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen 
met water gedurende een aantal minuten. 
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. 
Blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats 
bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Herhaalde blootstelling kan een droge of een 
gebarsten huid veroorzaken.
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2.2.5 Vermindering van de blootstelling
Ga de mogelijkheden na om:

• de hoeveelheden van de aan de werkposten aanwezige producten te verminderen tot 
de hoeveelheid die strikt gezien per werkdag vereist is 

• de activiteiten die stof, gas of damp voortbrengen te isoleren of te omsluiten
• het werkproces aan te passen op een wijze dat zo min mogelijk damp of stof wordt 

vrijgezet:
• geen verneveling of pistoolschilderen wanneer het anders kan 
• geen reiniging met perslucht
• gebruik van stofzuigers waar mogelijk 
• algemeen reinigingssysteem volgens vochtige methode, eerder dan op droge wijze 

…
‣ bevochtigen van stof

• installatie van lokale afzuiging
• het aantal werknemers dat in het lokaal verblijft te verminderen:  

• de personen die niet werkelijk op het werk betrokken zijn, dienen niet in de omge-
ving te verblijven en dienen het lokaal te verlaten

• bepaalde activiteiten in ruimte en tijd te hergroeperen
• hergroeperen in de ruimte

‣ verminderen van de oppervlakken (baden, werkvlakken…) vanaf dewelke pro-
ducten (want vluchtig of verwarmd) vrijgezet worden in de lucht, door middel 
van deksels, gesloten systemen, recipiënten met kleine openingen

• hergroeperen in de tijd, zodat de duur verminderd wordt dat:
‣ de recipiënten open blijven
‣ stof wordt vrijgezet 
‣ werknemers toxische producten inademen
‣ de handen bevuild blijven door producten

• overige activiteiten in ruimte en tijd af te zonderen teneinde blootstelling van andere 
werknemers te vermijden:
• afzondering in ruimte:  

‣ gesloten productieproces
‣ gebruik van producten in goed gescheiden en goed verluchte zones  

• scheiding in de tijd:
‣ onderhouds- of reinigingsactiviteiten uitvoeren op een moment dat het aantal 

aanwezige werknemers minimaal is (nacht, weekend)

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?

2.2.6 Veiligheid bij het hanteren (Fiche 9)
Controleer of:

• er geen defecten zijn aan de installaties: dichtingen, tappunten, kleppen, lekken 
• alle chemische producten zijn opgeslagen in aangepaste en veilige verpakkingen (ver-

mijd gebruik van huishoudelijk toegepaste recipiënten)
• onderling reagerende producten van elkaar gescheiden worden gehouden op de werk-

plaats
• er geen vlammen of warmtebronnen zijn in de omgeving waar ontvlambare producten 

of brandstoffen worden gebruikt, overgegoten of opgeslagen 
• er toezicht wordt uitgeoefend om zich ervan te verzekeren dat men zonder gevaar kan 

blijven werken in de zone 
• de doorgangen goed zijn aangegeven en niet belemmerd zijn door obstakels (afval, 

paletten, producten)
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• de transportmiddelen, de overbrenging van producten, de werkoppervlakken, de reci-
piënten zodanig zijn voorzien dat het risico op omstoten en breken van verpakkingen 
minimaal is 

• in geval van accidenteel morsen het product zich slechts in kleine hoeveelheid kan ver-
spreiden over een beperkt oppervlak en er opvangbakken, absorberende materialen in 
de nabijheid zijn voorzien

• gemorste producten en kleine spatten onmiddellijk verwijderd en gereinigd worden 
door middel van technieken waardoor de werknemers niet worden blootgesteld 

• de manipulatie van grote hoeveelheden chemische producten (vaten) veilig gebeurt: 
doorgangen zonder obstakels, vlakke vloeren, reglementaire transportmiddelen, ge-
kwalificeerd personeel

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?

2.2.7 Ventilatie  (Fiche 10)
Ga na of de ventilatievoorzieningen in dezelfde staat verkeren als origineel het geval was.

• In geval van ruimteventilatie:
• Is het lokaal tijdens alle seizoenen bij alle weersomstandigheden verlucht op een 

wijze die geen tocht of ongemak teweegbrengt? 
‣ Zijn de luchtname- en luchtevacuatie-openingen correct gelokaliseerd, vol-

doende groot en onbelemmerd?  
• Functioneert de voorziene algemene verluchting goed en zijn afdoende luchtwisse-

lingen verzekerd?  
• Circuleert de lucht op een wijze die de eventuele emissies van de werkposten verwij-

dert?  
• Worden er geen sterke geuren van gassen of dampen waargenomen in de omge-

ving van de werkpost (pas op voor geurloze producten)?
• In geval van lokale afzuiging:   (Fiche 11)

• Bevindt de installatie zich in goede staat, zonder gaten of openingen in de luchtcir-
culatieleidingen? 

• Zuigen de systemen effectief de dampen en stoffen op? 
• Worden de stoffen en dampen van het gelaat van de werknemers weggezogen? 
• Ga na of de afgezogen lucht naar buiten wordt verwijderd en niet wordt gerecy-

cleerd in het arbeidsmilieu. 
• Worden de lokale afzuigsytemen werkelijk gebruikt en dit op correcte wijze?.

• Controleer of de in de systemen voorziene filters regelmatig gereinigd en vervangen 
worden. 

• Ga na of de hantering van gevaarlijke producten (bv. toxisch of vluchtig) plaats  heeft 
onder aangepaste dampkappen. 

• Check of de hantering van zeer gevaarlijke producten (zeer toxisch of zeer vluchtig) 
plaats heeft in speciale systemen (laminaire flowkast, glovebox)

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?
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2.2.8 Hygiënische maatregelen (Fiche 1)
Controleer of:

• de vloer, de bekledingen, de oppervlakken van de machines proper zijn, regelmatig 
gereinigd worden, vrij zijn van olie en stofresten (olie, stof, producten) 

• niemand eet, drinkt of rookt aan de werkpost (het is verboden te eten, drinken of roken 
aan de werkposten waar chemische producten worden gebruikt)

• een refter ter beschikking is voor de werknemers
• geen voedingswaren, drank of sigaretten worden bewaard op de werkplaats, maar 

daarentegen wel in de persoonlijke kast van de werknemer of in een passend van de 
werkplaats afgezonderd lokaal 

• de mogelijkheid bestaat de handen en het gezicht te wassen alvorens de refter te be-
treden om te eten, te drinken of te roken, of alvorens het bedrijf te verlaten
• (voor diepgaandere studie van hygiëne problemen gelieve de SOBANE methode 

inzake sociale lokalen te gebruiken)
• voor specifieke werkzaamheden waarbij men het lichaam kan bevuilen de mogelijkheid 

voorzien is om tijdens of na het werk een douche te kunnen nemen
• men ieder mogelijk handcontact met gevaarlijke producten vermijdt 
• men erover waakt het gelaat of de mond niet aan te raken met bevuilde handen of 

handen die met gevaarlijke agentia in contact zijn geweest 
• men geen kleding reinigt met perslucht
• men de handen niet afveegt aan werkkleding, maar wel met absorberend papier of 

vodden die speciaal voor dit doeleinde ter beschikking zijn gesteld 
• verdeelsystemen voor absorberend papier en vodden beschikbaar zijn aan de werk-

posten waar men de handen met gevaarlijke agentia kan bevuilen en dat deze na ge-
bruik in passende afvalemmers worden gegooid

• in geval van aanhoudende geurhinder door chemische producten, en zeker bij irritatie 
of andere klachten, de hiërarchische lijn, de preventieadviseur of de arbeidsarts hier-
van onmiddellijk op de hoogte worden gebracht

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?

2.2.9 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) (Fiche 12)
Controleer of:

• wat de algemene maatregelen betreft :   (Fiche 13)
• PBM’s altijd gekozen worden op advies van een preventieadviseur (arbeidsarts)
• de werknemers vorming en informatie hebben ontvangen over de wijze waarop 

PBM’s bekomen kunnen worden, gebruikt, onderhouden en opgeborgen dienen te 
worden 

• PBM’s altijd op voldoende wijze beschikbaar zijn 
• ze steeds op de passende wijze worden gebruikt tijdens de activiteiten
• ze steeds worden gereinigd, gedesinfecteerd en opgeborgen in een passende hygi-

enische kast zoals beschreven door de fabrikant (vooral voor ademhalingsmaskers)
• de werkkledij correct en voldoende frequent wordt gewassen in beheer van de 

werkgever 
• de werkkledij wordt ondergebracht in een kast die gescheiden is van deze van de 

burgerkledij 
• de werkkledij nooit mee naar huis wordt genomen (tenzij vastgelegd in een CAO)
• defecte of versleten PBM’s onmiddellijk worden vervangen 
• wegwerp exemplaren slechts eenmaal gebruikt worden, en na gebruik in een hier-

toe aangewezen afvalemmer worden gegooid en ze dus NOOIT herbruikt worden
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• in geval van problemen met het dragen van een PBM door een werknemer, er steeds 
een oplossing wordt gezocht, bv:  

‣ astma en het dragen van een stofmasker
‣ orthopedische schoenzolen en veiligheidsschoenen
‣ contactallergie en latexhandschoenen….

• wat de bescherming van het gezicht en de ogen betreft : (Fiche 14)
• werknemers aangepaste veiligheidsbrillen dragen wanneer ze in contact komen 

met dampen, stoffen en vloeistoffen, nevels… 
• gelaatschermen of aansluitende spatbrillen worden gebruikt om zich te bescher-

men tegen spatten bij werken met bijtende producten
• gelaatsbescherming resistent tegen impact en schokken wordt gebruikt bij werk-

zaamheden waarbij stof of partikels kunnen wegspringen (zandstralen, laswerk)
• veiligheidsbrillen een optische correctie hebben aangepast aan iedere werknemer
• de brillen comfortabel zijn, geen hoofdpijn veroorzaken (optische kwaliteit) en effec-

tief beschermen aan de randen en zijdelings
• oogspoelmiddel voorzien is bij het gebruik van producten die een risico voor de 

ogen vertegenwoordigen (P305+P351: bij contact met de ogen voorzichtig afspoe-
len met water gedurende een aantal minuten) 

• wat de bescherming van de luchtwegen betreft : (Fiche 15)
• de maskers hermetisch aansluiten tegen de gelaatsomtrekken, zodat geen vervuil-

de lucht wordt aangezogen langs de randen
• gebruikte maskers zijn aangepast aan de producten waartegen men zich moet be-

schermen: 
‣ stoffilters
‣ filters specifiek voor dampen en nevels 

• de maskers, de filters voor stof, dampen of nevel worden vervangen
• de maskers regelmatig worden gereinigd en onderhouden
• de maskers worden opgezet en afgedaan in een "niet bevuild" lokaal

• wat de handbescherming betreft :   (Fiche 16)
• het type handschoen wordt gekozen in functie van de aard van de gemanipuleerde 

producten: bestand tegen en ondoordringbaar voor zuren, solventen, 
• de handschoenen comfortabel zijn en veilig werken toelaten: antislip, laten fijne 

manipulaties toe indien vereist
• de handschoenen kunnen worden uitgedaan zonder dat de huid in contact komt 

met de bevuilde zijde
• wat de beschermingskledij betreft :   (Fiche 17)

• de beschermingskledij is aangepast aan de aard van de gebruikte producten.  
‣ ondoordringbaar in geval van producten op basis van water, solventen…
‣ bestand tegen zuur, basen… volgens noodzaak

• werkkledij die erg bevuild is met chemische producten zo snel mogelijk wordt uitge-
daan en vervangen 

• voor noodsituaties nooddouches in goede functionele staat beschikbaar zijn aan de 
werkposten waar gevaarlijke producten worden gebruikt 

• wat de voetbescherming betreft :   (Fiche 18)
• werknemers voorzien zijn van schoenen of laarzen die bestand zijn tegen de ge-

bruikte producten  

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?



33

2.2.10 Opslag (Fiche 7)
Controleer of:

• er passende stabiel opgestelde stapelrekken voorzien zijn in de nabijheid van de werk-
posten voor het onderbrengen van grondstoffen en afgewerkte producten 

• producten na gebruik stabiel worden opgeborgen op een aangewezen plaats
• producten worden bewaard in stevige hermetische verpakkingen ontworpen voor dit 

doeleinde en voorzien van passend etiket (bv. niet in drankflessen of conservenblik-
jes…) 

• alle verpakkingen gesloten zijn wanneer ze niet worden gebruikt
• producten nooit worden opgeslagen in doorgangen tussen werkposten, op vluchtwe-

gen of rond de werkpost 
• opslagruimten volledig afgezonderd zijn van werkplaatsen en andere ruimten 
• opslagplaatsen niet toegankelijk zijn voor personen zonder toelating 
• pictogrammen en signalisatie op goed zichtbare wijze geplaatst zijn op en in opslag-

plaatsen (bv. niet achter een deur …). Volgens het geval:
• pictogrammen volgens het aanwezige gevaar
• rookverbod
• vuurverbod
• verbod vonken te produceren...

• de werknemers de gedragscode kennen voor het verblijf in opslaglokalen en deze toe-
passen (bv. geen vonken produceren, niet roken, deuren sluiten, de zonering respecte-
ren) 

• onderling reactieve producten afzonderlijk zijn opgeslagen, bv. basen en zuren, ont-
vlambare en oxiderende producten en ze in ieder geval worden geplaatst boven ver-
schillende lekbakken 

• alle ontvlambare producten volgens de instructies worden opgeslagen op plaatsen (in 
speciaal voorziene kasten):
• zonder risico op warmteontwikkeling: beschermd van de zon (onder afdak indien 

nodig), niet nabij warmtebronnen (stookplaats, oven, of autoclaaf)
• zonder risico op vonken: geen opslag nabij metaalbewerkingswerken, grenzend 

aan lasposten  
• opslagplaatsen goed verlucht zijn en de verluchtingsopeningen worden vrijgehouden 
• milieugevaarlijke en brandgevaarlijke vloeistoffen op lekbakken staan of in een lokaal 

voorzien met inkuiping

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?

2.2.11 Bescherming tegen brand en explosierisico’s en het noodplan
Zie voor meer specifieke analyse van dit aspect de SOBANE strategie inzake de preventie 
van brand en explosierisico’s. 
Controleer of:

• er een strikt rookverbod geldt en dat niemand rookt tenzij op speciaal hiertoe ingerich-
te plaatsen

• er vuurvergunningen zijn bekomen voor ieder werk dat vonken of vuur kan voortbren-
gen in een atmosfeer waar toegenomen risico voor brand of explosie bestaat 

• vodden doordrenkt met ontvlambare vloeistoffen onmiddellijk in hermetische afvalbak-
ken worden geworpen 

?
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• er zich nergens grote stofdeposities bevinden in het lokaal (op dwarsliggers, steunbal-
ken) (risico op stofexplosie) 

• eerste hulpmiddelen in functionele staat verkeren 
• eerste hulpmiddelen zich op goed zichtbare en goed toegankelijke plaatsen bevinden  

nabij de werkposten
• er voldoende brandblussers zijn ter bestrijding van chemische branden 
• of er zich in iedere ploeg werknemers interventieteamleden bevinden opgeleid inzake 

chemische risico’s 
• noodevacuatieoefeningen regelmatig georganiseerd worden voor alle werknemers
• er zich in iedere ploeg een nijverheidshelper bevindt die de eerste hulp kan toepassen 
• de eerste hulp-dozen uitgerust zijn met voldoende van het vereiste materiaal, de vind-

plaatsen ervan goed aangegeven zijn en de dozen in voldoende mate aanwezig zijn,,,.. 
• het alarmsysteem dat eventueel werd geïnstalleerd voor de detectie van explosieve 

atmosferen periodiek gecontroleerd is, regelmatig wordt onderhouden en correct func-
tioneert   

• een intern noodplan werd opgesteld, inbegrepen:
• instructies in geval van brand
• de te verwittigen diensten en personen

‣ het noodoproepnummer van het bedrijf (op iedere telefoon)
‣ de nummers van de interne en externe urgentiediensten
‣ het interne interventieteam van het bedrijf 
‣ de technische diensten die de gasleidingen en de leidingen voor brandbare 

vloeistoffen kunnen afsluiten 
• de locatie van de bestrijdingsmiddelen: brandblussers, haspels, hydranten 
• de locatie van vluchtwegen en nooduitwegen 
• de locatie en de toegang tot de eerste hulp

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?

2.2.12 Afvalstoffenbeheer (Fiche 8)
Alle afval is te beschouwen als een product en dient bijgevolg als dusdanig behandeld te 
worden (identificatie, klassering, etikettering).
Controleer of:

• chemisch afval evenals verpakkingen die nog residu bevatten zodanig verwijderd wor-
den dat ze geen risico teweegbrengen voor de werknemers of het milieu 

• geen enkel gevaarlijk product in de omgeving terecht komt (bodem, water, lucht) 
• met chemische agentia doordrenkte vodden of materialen tijdens de uitvoering van het 

werk of door opname van gemorst product worden weggeworpen in gesloten afvalem-
mers 

• voor elk type afval aangepaste afvalemmers ter beschikking zijn, in voldoende hoeveel-
heid en op de juiste plaatsen in de werkzone

• het mengen van verschillende afvalstoffen wordt vermeden (risico op onderlinge reac-
tiviteit)

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?
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2.2.13 Vorming en informatie
Controleer of:

• er eenduidige en concrete procedures bestaan inzake:
• de wijze waarop de producten dienen te worden

‣ gehanteerd
‣ gebruikt tijdens het werk 
‣ opgeslagen ter plaatse en in het algemeen
‣ verwijderd als afval

• de wijze waarop plaatselijke afzuigsystemen dienen te worden toegepast 
• de collectieve beschermingsmaatregelen die dienen te worden genomen om zich-

zelf en de collega's op de werkplaats te beschermen 
• de persoonlijke beschermingsmiddelen die dienen te worden gedragen
• de te nemen maatregelen in geval van spatten, omstoten, incidenten, gevaarlijke 

situaties, ongevallen en urgenties 
• de werknemers deze procedures en instructies correct toepassen en veilig werken 

zodat 
• de producten slechts gebruikt worden voor de werkzaamheden waarvoor ze zijn 

bestemd 
• de persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen op de juiste wijze gebruikt 

worden
• …

• men de waarschuwings- en alarmsignalen kent, evenals de procedures in geval van 
noodsituaties, incidenten en ongevallen (brand, explosie, lekkage, verwondingen)  

• de werknemers bij hun aanwerving gedetailleerde praktische opleiding en informatie 
ontvangen met betrekking tot:  
• de gezondheidsrisico’s verbonden aan de producten die ze hanteren
• de hierboven beschreven procedures

• deze vorming en informatie regelmatig herhaald worden en op punt worden gesteld bij 
gelegenheid van iedere verandering van de installaties, het proces, de producten,…. 

• men steeds kennis neemt van de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften zoals be-
schreven op het veiligheidsinformatieblad alvorens occasioneel gebruikte producten 
aan te wenden  

• uitzendkrachten en stagiairs op dezelfde wijze geïnformeerd zijn als het personeel van 
de firma

• de medewerkers van contractoren geïnformeerd zijn over de risico’s van de chemische 
stoffen 

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?

2.2.14 Gezondheidstoezicht
Controleer of:

• vrouwen en jonge werknemers geïnformeerd zijn inzake producten die schadelijk kun-
nen zijn voor de vruchtbaarheid of de zwangerschap:
• H-zinnen (die vooral van toepassing zijn op het Analyse niveau)

‣ kankerverwekkende stoffen
- H350 : kan kanker veroorzaken
- H351 : verdacht van het veroorzaken van kanker

‣ mutagene stoffen
- H340 : kan genetische schade veroorzaken
- H341 : verdacht van het veroorzaken van genetische schade

‣ toxische stoffen voor de voortplanting (reprotoxische stoffen)
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- H360 : kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
- H361 : kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
- H362 : kan schadelijk zijn via borstvoeding

‣ stoffen met specifieke doelorgaantoxiciteit bij éénmalige blootstelling
- H370 : veroorzaakt schade aan organen
- H371 : kan schade aan organen veroorzaken

• gevaarlijke chemische agentia die via de huid worden opgenomen, zoals de aroma-
tische aminen, de nitro- of halogeenderivaten van aromatische koolwaterstoffen, 
pesticiden

• koolstofmonoxide
• zwangeren of zij die borstvoeding geven geïnformeerd zijn inzake de procedure om zo 

snel mogelijk de arbeidsarts van deze toestand op de hoogte te brengen 
• zij niet in de omgeving van toxische producten verblijven 
• iemand aangewezen is die onmiddellijk contact neemt met het antigifcentrum in geval 

van noodzaak 
• een periodiek gezondheidstoezicht voorzien is voor alle werknemers die blootgesteld 

zijn aan producten

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?

2.2.15 Synthese
Maak voor iedere werkpost:

• een overzicht van de in overweging genomen preventie- en verbeteringsmaatrege-
len
• bepaal wie wat doet en wanneer en met welke prioriteit, vertrekkend vanuit de 

antwoorden op onderstaande vragen:
Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?

• definieer de op korte termijn te nemen maatregelen (persoonlijke bescherming in het 
bijzonder):  
• welke persoonlijke bescherming?
• door wie te dragen?
• op welke momenten?

Het advies van een competente preventieadviseur is in alle geval vereist voor:
• de evaluatie van het werk, verricht door de mensen van het terrein in de loop van de 

Observatie fase
• de beoordeling van de deugdelijkheid en de kwaliteit van de vooropgestelde oplos-

singen
• het bepalen van de prioriteiten voor een complementaire ANALYSE
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2.3	 Verslag	van	de	observatiestudie
2.3.1	 Samenvatting	van	de	resultaten	van	de	observatie		
Het verslag bestaat uit een samenvatting van alle tot op dat ogenblik bekomen informatie. 
Zowel oplossingen en/of verbeteringen die gepland of reeds uitgevoerd zijn, worden er in 
weergegeven. Dit verslag omvat:

• De samenvatting van de punten van voor de Observatie:
• de wijze waarop het probleem naar boven kwam en hoe het omschreven werd in het 

begin 
• de grote lijnen van de Opsporingsstudie met de operatoren en hun staf.

• De resultaten van de Observatie en de voorgestelde oplossingen. Het bijgevoegde 
syntheseverslag wordt hiervoor gebruikt. Dit verslag overloopt de verschillende punten 
van de Observatiemethode.

• Een algemene verantwoording van deze oplossingen, waarbij wordt aangetoond:
• dat zij de beschreven problemen werkelijk kunnen verhelpen
• dat zij geen andere problemen zullen veroorzaken voor de operatoren
• dat zij niet tegenstrijdig zijn met de productiviteits- en rentabiliteitseisen van het 

bedrijf. 
• Een synthese van de technische of organisatorische oplossingen en verbeteringen met 

een voorstel van wie doet wat, wanneer en hoe en tevens hoe de follow-up verloopt.
• Een samenvatting van de aspecten die niet opgelost werden en waarvoor een bijko-

mende Analyse noodzakelijk is.
• Een samenvatting van dit eindverslag waarin op 1 bladzijde de belangrijkste techni-

sche oplossingen opgenomen worden .

Een meer gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop het verslag dient gemaakt te 
worden en de manier van presentatie aan de directie en de werknemers, bevindt zich 
in de algemene inleiding van de SOBANE methode.

2.3.2 Het verslag 
Synthesedocument voor het verzamelen van informatie:
•	aan	te	passen	aan	de	betreffende	situatie
• te gebruiken voor het opstellen van het verslag

Bedrijf:

Werksituatie:

Coördinator:

Personen die aan de studie hebben deelgenomen: 

Data:
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1. Beschrijving van de werksituatie
• Schets met de situering van : de opslagzones, bronnen van emissies van scheikundi-

ge agentia, ventilatiesystemen ,…

2. Productinventaris
• Lijst van de aanwezige producten en hun H- (Gevaar) en P- (Veiligheids) zinnen

Product N° zin Zin

Factor Waarnemingen Preventie- bescherming
3. Etikettering en signalisatie
• Etikettering van alle 

recipiënten

• Informatie verstrekt 
door de etiketten (taal)

• Pictogrammen: 
lokalen, werkzones, 
transport

4. Elimineren van gevaarlijke producten
• Elimineren van niet 

noodzakelijke  
producten

• Gebruik van minder 
gevaarlijke producten
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Factor Waarnemingen Preventie- bescherming
5. Vermindering van de blootstelling
• Reductie van de  

hoeveelheden

• Verbeteringen ter 
hoogte van het  
werkproces

• Omsluiting en  
afbakening

• Vermindering van het 
aantal blootgestelden

• Hergroepering van 
activiteiten

• Scheiding van  
activiteiten

6. Veiligheid bij omgaan met agentia
• Defecte toestellen

• Onaangepaste en 
gevaarlijke recipiënten

• Onverenigbare  
producten

• Vuur 

• Toezicht op de veilig-
heid van de zone

• Transportmiddelen

• Accidenteel omstoten

• Manipuleren van 
grote hoeveelheden 
producten

7. Ventilatie
• Ruimteventilatie 

• Lokale afzuiging

• Filters  

• Manipulatie van (zeer) 
gevaarlijke producten

8. Hygiënische maatregelen: voor een meer specifieke probleemstudie gelieve de  
SOBANE methodiek met betrekking tot personeelsvoorzieningen te raadplegen

• Netheid en reiniging

• Eet- en drinkverbod

• Was- en douchemoge-
lijkheden

• Kledij

• Melding in geval van 
geurhinder

9. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
• Algemene schikkingen

• keuze

• vorming en  
informatie 

 

• onderhoud

• vervanging
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Factor Waarnemingen Preventie- bescherming
• Bescherming van het 

gelaat en de ogen

• Bescherming van de 
luchtwegen 

 

• Bescherming van de 
handen 

 

• Beschermingskledij 

• Voetbescherming 

10. Opslag
• Opbergen van  

producten

• Gesloten recipiënten

• Opslagzones 

• Geautoriseerde  
toegang

• Gedragsvoorschriften

• Signalisatie 

• Scheiding van  
producten 

 

• Ontvlambare  
producten 

• Verluchting  

11. Brandveiligheid: gelieve voor een meer specifieke studie van het probleem de  
overeenkomende SOBANEmethodiek te raadplegen

• Verbodsbepalingen 

• Vuurvergunningen

• Afval : vodden, stof

• Nooduitrusting 

• Vorming 

• Interventieteamleden

• Evacuatieoefening 

• Eerste Hulp

• Alarmsysteem 

• Intern noodplan

12. Afvalstoffenbeheer
• Identificatie, klasse-

ring, etikettering

• Verwijdering 

• Geen rechtstreekse 
verwijdering/emissie

• Specifiek aangepaste 
afvalemmers

• Verzamelbakken 
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Factor Waarnemingen Preventie- bescherming
13. Vorming en informatie
• Het bestaan van 

procedures 

• Naleving van  
procedures 

• Geactualiseerde 
kennis van alarm, 
urgentieplan

• Vorming bij  
aanwerving

• Weinig gebruikte  
producten

• Interimwerknemers, 
stagiairs, contractors

14. Gezondheidstoezicht
• Dames en jongeren 

• Zwangere dames

• Antigifcentrum 

• Periodiek gezondheid-
stoezicht 

15. Samenvatting
• Overzicht van voorgenomen preventie- en verbeteringsmaatregelen

Wie doet wat, wanneer en met welke prioriteit ?

Wie Wat Wanneer

• Maatregelen op korte termijn
• welke?
• wie?
• wanneer?

 In ieder geval is het advies van een deskundig preventieadviseur vereist voor:
• de evaluatie van het door de terreinmensen uitgevoerde werk in de loop van de 

Observatiefase. 
• de beoordeling van de juistheid en de kwaliteit van de vooropgestelde oplossingen
• het vastleggen van de prioriteiten binnen de complementair uit te voeren Analyse.
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3. Niveau 3: Analyse

Expertise

Analysis

Observation

Screening

PREVENTION
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3.1 Inleiding
3.1.1 Doelstellingen

• De blootstelling en de risico’s voor de werknemers meer in detail evalueren.
• Het zoeken naar preventie-/verbeteringsmaatregelen en deze uitdiepen door meer ge-

specialiseerde technieken.
• Inschatten of het nodig is om een nog grondiger studie uit te voeren (Expertise, niveau 

4).

3.1.2 Wie ?
• De verantwoordelijken van de firma met de hulp van een preventieadviseur met me-

thodologische bekwaamheid.

3.1.3  Hoe ?
Een meer gedetailleerde beschrijving van de toepassing van de Analyse methode wordt 
gegeven in de algemene inleiding van de SOBANE methode . Enkel de voornaamste 
richtlijnen worden hieronder vermeld .
De werkwijze van de preventieadviseur is de volgende:

1. Herzien van de resultaten van de Opsporing en de Observatie van de arbeidssituatie 
samen met de coördinator die deze 2 eerste niveaus realiseerde
• de preventieadviseur zal zo het werk leren kennen dat op de vorige niveaus (Opspo-

ring en Observatie) reeds werd uitgevoerd 
• hij beoordeelt dat werk en de voorgestelde oplossingen vanuit het oogpunt van zijn 

specifieke kennis. Hij stuurt deze bij indien noodzakelijk of bevestigt de juistheid 
van de oplossingen.

• tenslotte beslist hij welke aspecten een nadere specifieke Analyse behoeven
2. Uitvoeren van de eigenlijke Analyse van de arbeidssituatie voor deze specifieke aspec-

ten in samenwerking met de mensen uit het bedrijf
• door deze specifieke aspecten grondiger te bestuderen
• door eventueel metingen uit te voeren, steeds met het oog op preventie
• door het bedrijf te helpen de voorgestelde oplossingen in de praktijk om te zetten

3.1.4	 Te	bespreken	punten
1. Beschrijving van de arbeidssituatie
2. Inventaris van de producten
3. Etikettering van de producten en aanduiding van de lokalen
4. Verwijdering en vervanging van de gevaarlijke producten
5. Vermindering van de blootstelling
6. Veiligheid bij het behandelen van de producten
7. Ventilatie
8. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 
9. Opslag
10. Beheer van afval en emissies
11. Maatregelen in geval van ongeval, incident of noodgeval
12. Opleiding en informatie
13. Gezondheidstoezicht 
14. Preventiemaatregelen specifiek aan bepaalde activiteiten 
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15. Evaluatie van het huidige risico en van het restrisico
16. Synthese

• huidig risico 
• balans van de noodzakelijke preventie-/verbeteringsmaatregelen 
• wie doet wat en wanneer, in volgorde van prioriteit
• restrisico na preventie
• noodzaak van een niveau 4 “expertise”

‣ de doelstellingen: op welke onderdelen of punten van de situatie of van de orga-
nisatie?

‣ dringendheid
17. Maatregelen op korte termijn

3.2	 Procedure
3.2.1	 	Beschrijving	van	de	arbeidssituatie

• Vul het plan van de arbeidssituatie, uitgewerkt in de Observatie aan met:
• de opslagplaatsen
• de plaatsen waar de chemische producten gebruikt worden: machines, werkpos-

ten, baden…
• de plaats van de verluchtingssystemen:

‣ de ventilatieopeningen
‣ de luchtkokers
‣ de algemene verluchtingssystemen
‣ de plaatselijke afzuigsystemen
‣ de afzuigkappen  

• de plaats van de eerste hulpmiddelen: oogbaden, veiligheidsdouches, brandblus-
sers, branddekens, noodtelefoon …

• Lokaliseer de verschillende activiteiten waarbij er chemische producten gebruikt wor-
den 
• de plaatsen waar de producten vrijkomen: openingen in de installatie, te behande-

len oppervlakken.

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?

3.2.2	 	Productinventaris		 (Fiche	22)
• Stel de inventaris op van de gebruikte producten, alsook van de gevaarlijke interme-

diaire producten of ontbindingsproducten die zich kunnen vormen in de werkzone, 
controleer en actualiseer deze regelmatig, onder andere met  
• intermediaire producten die ontstaan tijdens een proces: vb. de productie van che-

mische producten…
• verbrandingsproducten: vb. emissies van machines voor krimpfolie, lasdampen, 

asfaltering van daken, uitlaatgassen van verbrandingsmotoren (wegen, heftrucks) 
…

• afbraakproducten: vb. ovendampen, dampen van extruders
• ontbindingsproducten: vb. asbestvezels in beschadigde isolatiematerialen, onsta-

biele producten ...
• afval
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• stofdeeltjes van hout, metaal, synthetische materialen, van siliciumdioxyde, van 
metaal door zandstralen, door slijpen (vb. slijpen in wanden …)

• Ga na of de veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) van alle op de markt aangekochte pro-
ducten aanwezig zijn. (Fiche 23)

• Deze inventaris dient op zijn minst melding te maken van:
1. de courant door de werknemers gebruikte naam van het commercieel preparaat, of 

het intermediair product of het decompositieproduct….
2. de commerciële naam van het preparaat zoals gebruikt door de leverancier (grond-

stoffen)
3. de aanwezige hoeveelheden op de werkpost en in de opslagplaats
4. de noodzakelijke hoeveelheden in de firma (per dag, per maand…)
5. de namen van de samenstellende stoffen zoals deze op de VIB’s (veiligheidsinstruc-

tiebladen) staan vermeld
6. het CAS-nummer (Chemical Abstract Service)
7. de proportionele aanwezigheid van de chemische stof in de bereiding of in de ma-

terie
8. de gevaarsymbolen
9. de nummers en H-zinnen van de risico’s van deze stoffen
10. de nummers en P-zinnen van veiligheidsaanbevelingen

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?

3.2.3	 Etikettering	van	de	producten	en	aanduiding	van	de	lokalen		 (Fiche	24)
• Kijk systematisch het bestaan en de juistheid na van de etikettering van:

• alle recipiënten (flessen, bussen, gasflessen, tanks, reservoirs…)
• alle risicohoudende lokalen
• alle opslagzones

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?

Inventarisnr Product
Mengsel 
Component

Fysische 
toestand

Naam van het product
Mengsel of                

Component van 
mengsel

Vast                                   
Vloeibaar                         

Gas

Algemeen 
gebruik/toepassing in de 

onderneming  

In welke 
afdeling/werkpost  

gebruikt

Door welke 
werknemers 

(functies)  gebruikt
GHS 01 GHS 02 GHS 03 GHS 04 GHS 05 GHS 06 GHS 07 GHS 08 GHS 09

Signaalwoord
Gevaar

Waarschuwing
H zinnen P zinnen

1. Inventaris Chemische agentia 

Gebruik in de onderneming Indeling GHS - CLP

Naam en identificatie-
nummer van de stof

Gevarenpictogrammen

Aceton
EG No. 200-662-2

Gevaar

Naam, adres en telefoonnummer
van de leverancierABC Chemicals

Main Street
Anytown
Tel. 0123 456 789

Aanvullende informatie

Signaalwoord

Gevarenaanduidingen en
veiligheidsaanbevelingen

Nominale
hoeveelheid

500 ml

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt 
ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizelig-
heid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte/ 
vonken/open vuur/ hete oppervlakken - niet 
roken. Inademing van damp vermijden. Bescher-
mende handschoenen/ oogbescherming dragen. 
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen 
met water gedurende een aantal minuten. 
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. 
Blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats 
bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Herhaalde blootstelling kan een droge of een 
gebarsten huid veroorzaken.



47

3.2.4	 Verwijdering	en	vervanging	van	de	gevaarlijke	producten
Controleer:

• de afwezigheid van alle producten die verboden zijn bij wetgeving
• de mogelijkheden om van arbeidsprocedé te veranderen zodat 

• gevaarlijke producten niet meer gebruikt worden (kankerverwekkende, voor de 
voortplanting gevaarlijke stoffen)

• de gebruikte producten vervangen worden door andere minder gevaarlijke produc-
ten.

• de mogelijkheid om de activiteiten die gepaard gaan met gevaarlijke producten aan 
een meer gespecialiseerde, externe firma uit te besteden

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?

3.2.5 Vermindering van de blootstelling (Fiche 21)
Ga de mogelijkheden na om: 

• met een gesloten systeem te werken
• de organisatie van het werk aan te passen met het oog op de beperking van: 

• de gebruiksduur
• de gebruiksfrequentie
• de hoeveelheid van gebruikte producten
• het aantal blootgestelde werknemers

• de zones waar de producten zich bevinden, volledig af te scheiden van de rest van de 
werkplaatsen  
• of de posten volledig af te zonderen 

• de temperaturen van de gevaarlijke producten of de druk te verlagen zodat de verdam-
ping en de vorming van ontbindingsproducten kan verminderen

• te werken in onderdruk

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?

3.2.6	 Veiligheid	bij	het	behandelen	van	de	producten						 (Fiche	28)
Controleer of:

• de machines en het gereedschap in goede staat verkeren en geen aanleiding geven tot 
hinderlijke emissies

• er zich in de onderneming geen enkel product gemerkt met de zinnen H 350, H351, 
H340, H341, H360 en H361 vrijstelt in de lucht (te vervangen of te verhandelen binnen 
een gesloten systeem).

• de vluchtige producten of producten die op hoge temperaturen opgewarmd worden zo 
weinig mogelijk in contact komen met de lucht zodat
• de verdampings- en emissieoppervlakken tot het strikte minimum beperkt zijn.

• men met zo weinig mogelijk gevaarlijke producten tegelijkertijd werkt, om de risico’s 
van chemische reactie te beperken

• de onverenigbare producten van elkaar verwijderd gehouden worden  (Fiche 27)
• de rook en de ontbindingsproducten niet vrijkomen in de lucht van het lokaal, maar 

doeltreffend worden afgezogen indien mogelijk
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Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?

3.2.7 Ventilatie
• Onderzoek de installatiemogelijkheden van  

• minstens een verdunningsventilatie voor solventen waarvan de grenswaarde hoger 
is dan 500 ppm en de emissies verspreid zijn

• minstens een lokale afzuiging indien de verwachte blootstelling de grenswaarde 
benadert. De keuze van het type lokale afzuiging is afhankelijk van verschillende 
factoren, zoals de fysische kenmerken en de toxiciteit van de gebruikte producten, 
hun grenswaarde, het productieproces,… (zie schema fiche 30)

• een laminaire luchtstroomkast of een handschoenkast (bij het manipuleren) indien 
de producten zeer gevaarlijk zijn zoals carcinogene, mutagene, reprotoxische en 
sensibiliserende stoffen

• Welk ventilatiesysteem er ook gebruikt wordt, controleer of:
• het behoorlijk werkt 
• het de verontreinigende stoffen uit de ademzone van de werknemers verwijdert 

‣ rooktest, anemometrie
• het geen hinder veroorzaakt voor de werknemers 
• het een alarmsignaal geeft bij falen
• de installaties voldoende onderhouden zijn en dit geregistreerd wordt in een log-

boek
• de luchtdebieten conform zijn aan de oorspronkelijke specificaties zoals berekend 

door een expert
• In geval van een verdunningsventilatie, controleer of:  (Fiche 29)  

• de gebruikte solventen weinig toxisch zijn (grenswaarde hoger dan 500 ppm) en 
enkel hinderlijk zijn 

• de emissies niet geconcentreerd zijn, maar veeleer verspreid over grotere opper-
vlakken

• het lokaal nooit te veel in onderdruk gebracht wordt, ongeacht het seizoen
• de luchttoevoer/-afvoer roosters groot genoeg zijn, niet belemmerd en goed ver-

deeld zijn in alle seizoenen
• de binnenkomende lucht zuiver is  en niet gerecycleerd

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?

• In geval van een lokale afzuiging, controleer of:  (Fiches 30, 31)
• de emissies zich niet over grote oppervlakken verspreiden, maar eerder geconcen-

treerd zijn
‣ alle maatregelen worden genomen om de emissieoppervlakken te beperken: 

gedeeltelijke deksels…
• de afzuigmonden, -gleuven… zich zo dicht mogelijk bij de emissiepunten bevinden 

en geplaatst zijn in functie van de kenmerken van de producten
‣ indien zwaarder dan lucht: extractie naar beneden
‣ indien lichter dan lucht: extractie naar boven

• de vorm van de mond is aangepast aan de vorm en de omvang van het emissieop-
pervlak

‣ ronde afzuigmond boven een laspunt
‣ gleuf aan de rand en over de ganse lengte van een inweekbad
‣ afzuigkap over de volledige hoogte of oppervlak van de te behandelen onder-

delen 
‣ gleuf met halve cirkel aan de rand van een vat
‣ ...
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• de afzuiging uniform gebeurt over het ganse oppervlak van de mond of lengte van 
de gleuf

• de dwarse luchtstromen de afzuiging niet hinderen
• de berekende debieten voldoende gerespecteerd worden 

‣ meting met behulp van een luchtsnelheidsmeter
• indien meerdere verluchtingskokers aan eenzelfde ventilator aangesloten zijn, de 

verschillende aftakkingen goed op elkaar zijn afgestemd
‣ de respectievelijke debieten worden gerespecteerd

• de afgezogen lucht naar buiten wordt gestuurd en niet gerecycleerd in het lokaal
‣ in het andere geval, en op voorwaarde dat de producten slechts weinig toxisch 

zijn (dus zeker niet recycleren bij carcinogene, mutagene en reprotoxische stof-
fen):
- wordt de lucht gefilterd m.b.v. een filter die aangepast is aan de producten
- wordt hij gecontroleerd alvorens hij terug het lokaal ingebracht wordt
- wordt de filter regelmatig vervangen
- wordt de installatie regelmatig onderhouden

• In geval van zuurkasten uitgerust met een schuifraam, ga na of (Fiche 32)
• de afzuiging langs boven of langs onder plaats heeft, afhankelijk van de kenmerken 

van de producten
‣ indien lichter dan lucht: extractie naar boven
‣ indien zwaarder dan lucht: extractie langs onder
‣ bij gemengde producten: extractie langs boven, langs onder of achteraan de 

kast  
• de activiteiten worden uitgevoerd met het schuifraam zo weinig mogelijk geopend
• de positie van de operatoren geen turbulentie veroorzaakt in de richting van hun 

gezicht
• de toestellen en constructies aangebracht binnen in de zuurkast  geen turbulentie 

veroorzaken in de richting van het gezicht van de operatoren en de extractie niet 
hinderen

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?

3.2.8 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) (Fiche 13)
Controleer of:

• wat de algemene bepalingen betreft :
• persoonlijke beschermingsmiddelen worden toegepast indien collectieve bescher-

mingsmiddelen niet voldoende bescherming bieden
• het restrisico, rekening houdend met de organisatorische maatregelen en met de 

collectieve bescherming, het dragen van PBM’s vereist en rechtvaardigt
• de werknemers die PBM’s nodig hebben werden geïdentificeerd en geïnformeerd 

over wanneer, hoe en waarom ze zich dienen te beschermen
• de gebruikte PBM’s volledig zijn aangepast aan de arbeidsomstandigheden en per-

fect de gewenste bescherming verschaffen
• wat de bescherming van de luchtwegen betreft : (Fiche 33)

• de maskers aangepast zijn aan de concentratie in de lucht en aan het soort product 
(organisch, anorganisch, stof, spuitbussen, dampen,...)

• er een periodiek onderhoudsprogramma (onderhoud, nazicht, vervanging) van de 
maskers uitgestippeld werd en doeltreffend toegepast wordt

• wat de bescherming van de handen betreft : (Fiche 34)
• de handschoenen ontworpen zijn in functie van de gebruikte producten: bestand 

tegen zuren, solventen, waterafstotend…
• ze beantwoorden aan de algemene vereisten vastgelegd in de norm NBN EN 420
• ze beantwoorden aan de EN ISO 374-1  (eisen waaraan handschoenen moeten 

voldoen ter bescherming tegen chemicaliën)
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• wat de beschermingskledij betreft : (Fiche 35)
• er beschermende kledij gebruikt wordt wanneer er een risico bestaat dat een pro-

duct in de huid dringt of er een risico op irritatie van of hinder voor de huid bestaat
• de beschermende kledij voldoet aan de algemene vereisten vastgelegd in de norm 

NBN EN 340. 

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?

3.2.9 Opslag (Fiche 25)
Controleer of:

• de opslagzones afgescheiden zijn van de werkplaatsen en andere ruimtes
• de opslagzone voldoende verlucht is om de opstapeling van producten in de lucht te 

vermijden
• de verluchtingsinstallatie rekening houdt met het feit dat de opgeslagen producten  

• zwaarder zijn dan de lucht: extractie bij de grond en afvoerbuis met rooster
• of lichter zijn dan de lucht: extractie langs boven

• de onverenigbare producten gescheiden zijn in overeenstemming met de regionale 
milieuwetgeving (Vlaanderen, Brussels Hoofdstedelijk gewest en Waals gewest) zodat 
contact (chemische reactie, explosie,...) onmogelijk is  (Fiche 27)

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?

3.2.10 Beheer van afval en emissies (Fiche 26)
Controleer of:

• de afvoersystemen voor afval bestudeerd werden 
• wat betreft de omvang, in functie van de volumes van het afval
• wat betreft het type, in functie van het type van de producten
• wat betreft hun plaatsing, in functie van de zones waar het werk uitgevoerd wordt

• er procedures opgesteld werden om de verspreiding van de producten in de omgeving 
te vermijden in geval van emissie of accidenteel vrijkomen

• er maatregelen genomen werden zodat, in geval van brand, het bluswater opgevangen 
wordt in geschikte reservoirs

• voor wat betreft de emissie in de lucht:
• de concentraties zich op een aanvaardbaar niveau bevinden
• als dat niet het geval is de emissie wordt gefilterd
• de uitstoten gebeuren op een afstand van alle gevoelige punten (straatkant, be-

woonde zones, luchttoevoer…)
• de buren en milieudiensten niet klagen over de emissies of geur

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?
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3.2.11 Maatregelen in geval van ongeval, incident of   noodgeval (Fiche 36)
Zie de Analysemethode van de SOBANE-strategie voor de preventie van brand- en 
explosierisico’s	voor	een	meer	specifieke	studie	van	deze	aspecten
Controleer of:

• het echt onmogelijk is dat incompatibele producten met elkaar in contact komen
• de werknemers goed geïnformeerd werden over de risico’s op brand of explosie (als-

ook van stofexplosie)
• de gevaarlijke zones met een verhoogd risico op brand of explosie goedaangeduid zijn 
• de toestellen die explosieve dampen detecter en, vòòr elk gebruik getest worden door 

middel van een bumptest
• er maatregelen genomen worden om accumulatie van statische elektriciteit te vermij-

den
Herhaal systematisch de instructies

• in geval van nood ( communicatie, verantwoordelijkheden, alarmsignalen, hulpdien-
sten, evacuatie,...)

• inzake het eventuele rookverbod
• inzake het eventuele verbod om met een open vlam te werken
• inzake het eventuele verbod om gemotoriseerde toestellen te gebruiken
• …

Voor SEVESO-bedrijven: Evalueer meer in het bijzonder de brand- en explosierisico’s en 
de risico’s op ongecontroleerde reacties voor de industriële installaties waar chemicaliën 
worden gehanteerd of opgeslagen aan de hand van de inspectie-instrumenten die door de 
overheid ter beschikking worden gesteld.   (Fiche 41) 

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?

3.2.12 Vorming en informatie
Controleer of:

• de opleidingen die de werknemers krijgen voldoende adequaat, gedetailleerd en prak-
tisch zijn voor wat betreft:
• de gezondheidsrisico’s
• de risico’s op brand en explosie (gas, poeder en stof)
• de gebruiksaanwijzingen van de producten
• de gebruiksaanwijzing van de plaatselijke afzuiging
• de te nemen preventiemaatregelen
• de te dragen persoonlijke beschermingsmiddelen
• de noodsituaties: communicatie, verantwoordelijkheden, alarmsignalen, hulpdien-

sten, ontruiming…
• de frequentie waarmee deze opleiding herhaald en geactualiseerd wordt bij een gewij-

zigde gang van zaken adequaat is.

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?
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3.2.13 Gezondheidstoezicht (Fiches 37, 38 en 39)
Controleer of er communicatie- en informatieprocedures bestaan zodat:

• geen enkele zwangere vrouw, van zodra ze haar zwangerschap aangekondigd heeft, 
blootgesteld wordt aan de volgende producten:  
• kankerverwekkende stoffen

‣ H350: kan kanker veroorzaken
‣ H351: verdacht van het veroorzaken van kanker

• mutagene stoffen
‣ H340: kan genetische schade veroorzaken
‣ H341: verdacht van het veroorzaken van genetische schade

• toxische stoffen voor de voortplanting (reprotoxische stoffen)
‣ H360: kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
‣ H361: kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
‣ H362: kan schadelijk zijn via borstvoeding

• stoffen met specifieke doelorgaantoxiciteit bij éénmalige blootstelling
‣ H370: veroorzaakt schade aan organen
‣ H371: kan schade aan organen veroorzaken

• gevaarlijke chemische agentia die via de huid worden opgenomen, zoals de aroma-
tische aminen, de nitro- of halogeenderivaten van aromatische koolwaterstoffen, 
pesticiden;

• koolstofmonoxide.
• geen enkele werknemer jonger dan 18 jaar blootgesteld wordt aan producten gemerkt 

met de risicozinnen H360, H361 of aan de bij het KB jongeren op het werk (Art. X.3-8) 
vermelde arbeidssituaties met chemische agentia. 

• de werknemers onderworpen zijn aan een gepaste, regelmatige gezondheidsbeoorde-
ling alvorens zij met chemische producten gaan werken

• de  werknemers tenminste onderworpen zijn aan de gezondheidsbeoordeling voorzien 
door de wet voor specifieke producten (bijvoorbeeld lood)

• de frequentie van de gezondheidsbeoordelingen op een gepaste manier bepaald is in 
samenspraak met de arbeidsarts

Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
Wat moet meer in detail bestudeerd worden?

3.2.14	 	Evaluatie	van	het	huidige	risico	en	van	het	restrisico	 (Fiches	40,	41,	42	en43)
• Evalueer, aan de hand van de lijst opgesomd in Fiche 40, welke de meest geschikte 

risicoanalyse methode is voor uw bedrijf om:
• de blootstellingstabel op te maken van de huidige situatie en van de situatie zoals 

die er waarschijnlijk zal uitzien eens alle noodzakelijke preventie-/verbeteringsmaat-
regelen genomen zullen zijn 

• voor iedere blootstelling de orde van grootte van de blootstellingsconcentratie in te 
schatten ten aanzien van de grenswaarden

• anderzijds de risico’s in te schatten van
‣ contact met de huid en met de ogen
‣ inname van het product
‣ de kans op incidenten en ongevallen met chemische producten (taakrisicoana-

lyse, FMEA, HAZOP…)
• Leid er voor zover mogelijk de waarschijnlijke concentratie uit af voor de blootstelling-

somstandigheden tijdens een werkdag.  
• Meet de blootstelling   (Fiche 43) 

• verifieer eventueel de gemiddelde concentratie door middel van integrerende me-
tingen aan de hand van de absorptiebadge methode. 
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• verifieer eventueel de lokale momentane concentraties in werksituaties waar men 
de hoogste blootstellingen verwacht (worst case) door middel van colorimetrische 
buisjes.

• Raadpleeg de Fiche 42 voor bijkomende informatie over specifieke chemische risico's.  

3.2.15  Synthese
• Het huidige risico: evalueer voor elke arbeidssituatie hoe de blootstelling zich op dit 

moment verhoudt tot de grenswaarden
• de blootstelling is altijd zeker veel lager dan de grenswaarden: het risico kan rede-

lijker wijze worden uitgesloten 
• de blootstelling is onbepaald, of mogelijk dicht bij de grenswaarden
• de blootstelling is zeker boven de grenswaarden: het betreft een onaanvaardbaar 

risico
• Maak de balans op van de noodzakelijke preventie-/ verbeteringsmaatregelen  

• preciseer wie wat doet en wanneer, en met welke prioriteit, op basis van de ant-
woorden op deze vragen:

   Wat kan concreet gedaan worden om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
   Wat moet meer in detail bestudeerd worden?

• Restrisico na preventie: evalueer de aannemelijke toekomstige situatie eens de hoger 
vernoemde preventie-/verbeteringsmaatregelen werkelijk gerealiseerd zijn
• de blootstelling is altijd zeker veel lager dan de grenswaarden: het risico kan rede-

lijker wijze worden uitgesloten 
‣ blijft nog te bepalen met welke frequentie de arbeidssituatie opnieuw geëvalu-

eerd dient te worden
• de blootstelling is onbepaald of mogelijk dicht of boven de grenswaarden

‣ een risicoanalyse en een bijkomende evaluatie is noodzakelijk
‣ bijkomende preventiemaatregelen dienen te worden gevonden
‣ bepaal wat het voorwerp zal zijn van de studie op niveau 4 “Expertise”

- doelstellingen: op welke onderdelen of punten van de situatie of van de or-
ganisatie?

- dringendheid

3.2.16 Maatregelen op korte termijn
• procedures van tijdelijke buitendienststelling

• van een deel van de installatie, van de gebouwen, van de lokalen
• van een bepaalde uitrusting
• …

• tijdelijke veiligheidsmaatregelen voor  
• het aanleggen van een opslagzone geschikt voor gevaarlijke producten
• de vermindering van de voorraden 
• …

• Op welke manier?
• Voor hoe lang?
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3.3.	Verslag	van	de	Analysestudie
3.3.1	 Samenvatting	van	de	resultaten	van	de	analyse	
Het verslag bestaat uit een samenvatting van alle tot op dat ogenblik bekomen informatie. 
Zowel oplossingen en/of verbeteringen die gepland of reeds uitgevoerd zijn, worden er in 
weergegeven. Dit verslag omvat:

• De samenvatting van de punten van voor de Analyse:
• de wijze waarop het probleem naar boven kwam en hoe het omschreven werd in het 

begin 
• de grote lijnen van de Opsporingsstudie met de operatoren en hun staf
• de herziening van de resultaten van de Observatie: de vastgestelde aspecten en de 

voorgestelde oplossingen.
• De resultaten van de Analyse en de voorgestelde oplossingen. Het bijgevoegde syn-

theseverslag wordt hiervoor gebruikt. Dit verslag overloopt de verschillende punten 
van de Analysemethode.

• Een algemene verantwoording van deze oplossingen, waarbij wordt aangetoond:
• dat zij de beschreven problemen werkelijk kunnen verhelpen
• dat zij geen andere problemen zullen veroorzaken voor de operatoren
• dat zij niet tegenstrijdig zijn met de productiviteits- en rentabiliteitseisen van het 

bedrijf. 
• Een synthese van de technische of organisatorische oplossingen en verbeteringen met 

een voorstel van wie doet wat, wanneer en hoe en tevens hoe de follow-up verloopt.
• Een samenvatting van de aspecten die niet opgelost werden en waarvoor een bijko-

mende Expertise noodzakelijk is.
• Een samenvatting van dit eindverslag waarin op 1 bladzijde de belangrijkste techni-

sche oplossingen opgenomen worden .

Een meer gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop het verslag dient gemaakt te 
worden en de manier van presentatie aan de directie en de werknemers, bevindt zich 
in de algemene inleiding van de SOBANE methode.

3.3.2 Het verslag 
Synthesedocument voor het verzamelen van informatie:
•	aan	te	passen	aan		de	betreffende	situatie
•  te gebruiken voor het opstellen van het verslag

Bedrijf:

Werksituatie:

Coördinator:

Personen die aan de studie hebben deelgenomen:  

Data:
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1. Beschrijving van de werksituatie 
• Oppuntstelling van de schets zoals uitgewerkt op het Observatieniveau.

Factor Waarnemingen Preventie-bescherming
2. Productinventaris
• Opstelling, nazicht en 

oppuntstelling van de 
inventaris

• Nazicht van beschik-
bare gegevens

• Beschikbaarheid en 
gebruik van MSDS 

3. Etikettering van producten en markering van lokalen
• Alle recipiënten 

• Alle risicolokalen 

• Alle opslagzones  

4. Verwijderen en vervangen van gevaarlijke producten
• Procesaanpassingen  

• • Overdracht van  
operaties

• • Verboden producten  

5. Vermindering van de blootstelling
• Gesloten systeem

• Organisatie van het 
werk 

• Scheiding van zones  

• Temperaturen  
vermindering

• Overgieten, overbren-
gen

6. Veiligheid bij het omgaan met agentia
• De staat van  

gereedschappen en 
machines 

 

• Niet aan de lucht vrij te 
stellen agentia 

• Vluchtige of  
verwarmde stoffen

• Anders gevaarlijke 
producten 

 

• Onverenigbare  
producten 

• Afzuiging van dampen

7. Ventilatie
• Algemene verluchting

• Nazicht  

• Verdunningsventilatie

• Locale afzuiging 

• Labo- trekkasten 
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Factor Waarnemingen Preventie-bescherming
8. Persoonlijke beschermmiddelen (PBM’s)
• Algemene schikkingen

• in afwachting van 
collectieve be-
schermmethoden 

 

• betrokken  
werknemers 

 

• aangepast aan wer-
komstandigheden 

 

• Bescherming van de 
ademhalingswegen 

 

• Handbescherming 

• Beschermingskledij 

9. Opslag
• Afzonderlijke zones

• Verluchting 

• Onverenigbare pro-
ducten 

10. Beheer van afval en emissies
• Verwijdering van 

afvalstoffen 
 

• Procedures in geval 
van incidenten 

 

• Opvang van vervuild 
bluswater 

 

• Atmosferische emissie  

11. Brandbescherming: gelieve voor een meer specifieke studie van dit probleem  
de overeenkomstige SOBANE Observatiemethode te raadplegen

• Onverenigbare  
producten

• Informatie

• Signalisatie

• Detectieapparatuur 

• Instructies  

12. Vorming en informatie  
• Voldoende aangepaste 

vorming

• Herhalingsfrequentie 
van vorming en  
informatie

13. Gezondheidstoezicht
• Zwangere vrouwen

• Personen jonger dan 
18 jaar

• Aangepast en  
regelmatig  
gezondheidstoezicht

• Gezondheidstoezicht 
zoals reglementair 
voorzien 

• Frequentie van ge-
zondheidsbeoordeling
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14. Evaluatie van het huidig en toekomstig risico
• Huidig risico
• Toekomstig risico

15. Samenvatting

Werkpost Oordeel Urgentie Expertise Doelstellingen

Huidig risico Rest-risico

• Wie doet wat , wanneer, volgens welke prioriteitsorde ? 

Wie Wat Wanneer 

16. Maatregelen op korte termijn: 
• Op welke manier?
• Voor hoe lang?
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Expertise

Analysis

Observation

Screening

PREVENTION

4. Niveau 4: Expertise
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Onderhavig document wil geen beschrijving geven van hoe de Expertise moet worden 
uitgevoerd, maar 

• waaruit ze moet bestaan en
• wat ervan geëist moet worden .

4.1 Doelstellingen
• Door speciale metingen, de blootstelling en de risico’s voor de werknemers beter pre-

ciseren.
• Door een fijnere analyse van de activiteiten en blootstellingsomstandigheden, zoeken 

naar de ultieme aanpassingen die moeten doorgevoerd worden voor de preventie/ver-
betering.

4.2 Wie?
• Deze fase van de studie dient uitgevoerd te worden door de verantwoordelijken van de 

firma en de preventieadviseur met de bijkomende hulp van experten die beschikken 
over:
• de nodige meet- en interpretatiemiddelen,
• de technische bekwaamheid om naar bijzondere oplossingen te zoeken.

4.3 Hoe?
1. Grondig te bestuderen omstandigheden:

• opeenvolging van de activiteiten 
• implementatie extended SDS  (Fiche 46)
• prestatietesten voor lokale afzuigingen (Fiche45)
• representatieve arbeidsperioden

• bewijs van hun representativiteit
• data en uren

• betrokken werknemers
• homogene blootstellingsgroepen

2. Evaluatie: (Fiche 44)
• meetapparatuur

• eigenschappen
• ijking
• meetpunt
• bemonsteringsduur

• berekening van de gemiddelde dagelijkse concentratie en/of de concentratie op korte 
termijn

• interpretatie: evaluatie van het huidige risico
• resultaten- en interpretatieverslag

 
3. Gespecialiseerde studies
Naargelang het geval

• berekening van de algemene verluchtingsinstallaties of van de lokale afzuiging



61

• herziening van het industriële proces
• reorganisatie van de werkvloer en van de arbeidscycli
• algemene reorganisatie van de opslag
• begeleiding van het SEVESO-dossier
• dossiers in het kader van beroepsziekten

4. Evaluatie van het restrisico
• na invoering van de preventie-/verbeteringsmaatregelen

5. Gezondheidstoezicht

4.4 Verslag 
Hier wordt geen enkel werkdocument voorgesteld. Het onderzoek wordt verricht door 
experts die de verzamelde informatie afstemmen op de onderzochte werksituatie.
Het Expertiseverslag dient echter volgende elementen te omvatten:

• de verantwoording van de gebruikte technieken
• de evaluatie van het huidige risico
• de aanbevolen preventie-/verbeteringsmaatregelen
• wie doet wat en wanneer
• het restrisico na preventie/verbetering
• het eventueel uit te voeren gezondheidstoezicht

De synthese dient opnieuw te worden opgesteld 
• door de verantwoordelijken	van	de	firma	
• met de hulp van de preventieadviseurs en de experten. 
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Fiche 1: Hygiënische  
maatregelen

Chemische stoffen kunnen op verschillende wijzen in het lichaam worden opgenomen:
• door inname via de mond
• door contact via de huid, via de slijmvliezen
• door inademing

Inname via de mond
Dit is meestal het gevolg van een gebrek aan hygiëne of een onvoorzichtigheid zoals:

• met bevuilde handen de mond aanraken bij het eten, drinken of roken nadat gevaarlijke 
producten werden vastgenomen

• accidenteel drinken van een vloeistof die zich niet in het originele recipiënt bevindt
• pipetteren van chemicaliën met de mond

Opname	via	de	huid
Dit vindt meestal plaats wanneer geen beschermingsmiddelen worden gedragen want:

• vetoplosbare substanties gaan makkelijk door de huid
• een verwonding of om het even welke huidbeschadiging (bijvoorbeeld eczema) ver-

snelt de opname van chemische producten in het lichaam
• bijtende en irriterende producten veroorzaken irritaties en ontstekingen wanneer ze 

met de huid, ogen en slijmvliezen in contact komen 

Inademing 
Ingeademde gassen, dampen, rook of nevel kunnen via de longblaasjes opgenomen wor-
den in het bloed dat het verspreidt in het lichaam naar doelorganen waar het specifieke 
toxische effecten kan uitoefenen.

De	vijf	gouden	regels:	
1. Bewaar gevaarlijke stoffen en mengsels in de voorziene recipiënten, die in goede staat 

verkeren en van correcte etikettering voorzien zijn
• Giet nooit producten in flessen die voor voedingswaren dienden (blikjes, limonade, 

bier, melk)
• Bewaar gevaarlijke stoffen op een daartoe geschikte plaats: soms achter slot, soms in 

veiligheidskasten, soms gekoeld, soms in beperkt toegankelijke magazijnen,…

2. Zorg ervoor dat vrijkomende gassen, roken, dampen, … steeds aan de bron worden 
afgezogen
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3. Werk zorgvuldig:
• vermijd ieder contact met de huid
• bescherm zo nodig de blootgestelde lichaamsdelen met aangepaste beschermkledij 

(schort, handschoenen, laarzen, brillen, gelaatsschermen…)
• draag zo nodig een adembeschermingsmasker

4. Vermijd ieder contact met de mond
• niet eten, drinken of roken wanneer chemische producten in de nabijheid worden ge-

bruikt

5. Persoonlijke hygiëne goed verzorgen
• regelmatig en zorgvuldig de handen wassen
• bevuilde kledij uittrekken voor het eten
• verzorg onmiddellijk iedere verwonding hoe klein ook
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Fiche 2: Etikettering

Het etiket is de meest elementaire informatiebron over een product.
Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten de gevaren van chemische agentia ken-
baar maken aan de gebruikers.
Dit gebeurt door verpakkingen van stoffen en mengsels te voorzien van een etiket dat in 
overeenstemming is met de CLP vereisten.
De CLP-verordening bepaalt wat er op het etiket moet worden vermeld en waar de ver-
schillende etiketelementen moeten worden geplaatst. Het etiket moet stevig worden be-
vestigd op een of meer verpakkingsoppervlakken met vermelding van het volgende:

De gevarenpictogrammen zoals hieronder weergegeven, dienen te worden gebruikt en 
hebben volgende betekenis:

Ontvlambaar

Product kan gemakkelijk vlam vatten als het in contact komt met een ontstekingsbron 
(brandende sigaret, lucifer, vonk). Zowel stoffen in een vaste vorm als vloeistoffen en 
gassen kunnen ontvlambaar zijn.

Acute	gezondheidseffecten

Het gezondheidsgevaar van deze producten is minder ernstig dan bij giftige en bijtende 
stoffen en bij stoffen met een lange termijn gezondheidsgevaar. Sommige producten met 
zo'n symbool leveren bij opname via de mond of huid en bij inademen irritatie op, sommige 
producten kunnen schadelijk zijn.

Lange termijn gezondheidsgevaar

Product kan bij opname via de mond of de huid of bij inademen mogelijk kankerverwek-
kend zijn of op een andere manier schadelijk voor de gezondheid, bijvoorbeeld voor de 
voortplanting of kan genetische schade veroorzaken.

Milieugevaarlijk

Producten die – als ze in het milieu terecht komen – schadelijk zijn voor de organismen. 
Deze producten kunnen bijvoorbeeld sterfte van vissen of bijen veroorzaken.

Productidentificatie: 
Naam van het product 

De nominale hoeveelheid van een stof of mengsel in de verpakking (tenzij 
deze hoeveelheid elders op de verpakking wordt vermeld) 

Gegevens fabrikant of leverancier 
Naam, adres en telefoonnummer van de leverancier 

Gevarensymbolen 

 
Signaalwoord: 

Gevaar of waarschuwing 
Gevarenzinnen (H- zinnen)  

Gevaaraanduidingen 
Veiligheidszinnen (P-zinnen) 

Veiligheidsaanbevelingen/voorzorgsmaatregelen 
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Bijtend of corrosief

Product heeft een vernietigend effect op lichaamsweefsels als huid, ogen en slokdarm en 
veroorzaakt chemische brandwonden. Daarnaast kan het product textiel, hout en metaal 
aantasten.

Gassen onder druk

Dit zijn samengeperste gassen en vloeibaar gemaakte gassen in gasflessen. Blootstellen 
aan hoge temperaturen kan brand of ontploffen tot gevolg hebben.

Ontplofbaar

Product kan gemakkelijk exploderen als er een ontstekingsbron (vonk, vlam, warmte) bij 
komt. Dit zijn producten voor de professionele markt, die u in de supermarkt of bouwmarkt 
niet zal aantreffen.

Oxiderend

Product kan bij contact met andere (brandbare) stoffen heftig reageren en ervoor zorgen 
dat die stoffen gaan branden.

Giftig

Product kan bij opname door de mond, via de huid of bij inademen ernstig gevaar opleve-
ren en dodelijk zijn. Dit zijn producten voor de industriële markt, die u in de supermarkt of 
bouwmarkt niet zo snel aantreft.

Voorbeeld van een etiket: 

Bron: “Chemicaliën op de werkvloer: een nieuw etiketteringssysteem” van de Federale overheidsdienst Werkge-
legenheid, Arbeid en sociaal overleg.

Indien gevaarlijke chemische producten ook via de weg worden getransporteerd, dient 
de zogenaamde ADR signalisatie gebruikt te worden op de vrachtwagen en bijhorende 
documenten. Zie fiche 6 (Observatie) Transport van gevaarlijke producten en signalisatie.

Naam en identificatie-
nummer van de stof

Gevarenpictogrammen

Aceton
EG No. 200-662-2

Gevaar

Naam, adres en telefoonnummer
van de leverancierABC Chemicals

Main Street
Anytown
Tel. 0123 456 789

Aanvullende informatie

Signaalwoord

Gevarenaanduidingen en
veiligheidsaanbevelingen

Nominale
hoeveelheid

500 ml

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt 
ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizelig-
heid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte/ 
vonken/open vuur/ hete oppervlakken - niet 
roken. Inademing van damp vermijden. Bescher-
mende handschoenen/ oogbescherming dragen. 
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen 
met water gedurende een aantal minuten. 
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. 
Blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats 
bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Herhaalde blootstelling kan een droge of een 
gebarsten huid veroorzaken.
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Fiche 3: H–Zinnen (Gevarenaanduidingen)

De gevarenaanduidingen geven meer informatie over de aard van het gevaar van een stof 
of een mengsel. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen fysische gevaren, gezond-
heidsgevaren en milieugevaren. De codenummers van de H-zinnen worden vermeld in 
verschillende rubrieken van het veiligheidsinformatieblad. Ze kunnen voor sommige pro-
ducten ook vermeld worden op het etiket, maar dit is niet verplicht. 
In sommige gevallen worden in Europa nog aanvullende waarschuwingen gegeven. Deze 
worden de EUH-aanduidingen genoemd. 
De onderstaande lijst is bijgewerkt tot en met september 2018.

Codenummers voor gevarenaanduidingen (H-zinnen)

H200–H299 Fysische gevaren

H300–H399 Gezondheidsgevaren

H400–H499 Milieugevaren

1.1	 Gevarenaanduidingen	voor	fysische	gevaren	 	
H200 Instabiele ontplofbare stof.

H201 Ontplofbare stof: gevaar voor massa-explosie.

H202 Ontplofbare stof: ernstig gevaar voor scherfwerking.

H203 Ontplofbare stof: gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking.

H204 Gevaar voor brand of scherfwerking.

H205 Gevaar voor massa-explosie bij brand.

H207 Kan brand veroorzaken of brand bevorderen.

H220 Zeer licht ontvlambaar gas.

H221 Ontvlambaar gas.

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.

H223 Ontvlambare aerosol.

H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H227 Brandbare vloeistof.

H228 Ontvlambare vaste stof.

H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

H230 Kan explosief reageren, zelfs in afwezigheid van lucht.

H231 Kan explosief reageren, zelfs in afwezigheid van lucht bij verhoogde druk en/of  
temperatuur.

H240 Ontploffingsgevaar bij verwarming.

H241 Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming.

H242 Brandgevaar bij verwarming.

H250 Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht.

H251 Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten.
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H252 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbran-
den.

H260 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij.

H261 Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.

H270 Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.

H271 Kan brand bevorderen; oxiderend.

H272 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

H280 Bevat sterk gekoeld gas; kan cryogene brandwonden of letsel veroorzaken.

H281 Kan bijtend zijn voor metalen.

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

1.2	 Gevarenaanduidingen	voor	gezondheidsgevaren
H300 Dodelijk bij inslikken.

H301 Giftig bij inslikken.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H310 Dodelijk bij contact met de huid.

H311 Giftig bij contact met de huid.

H312 Schadelijk bij contact met de huid.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H330 Dodelijk bij inademing.

H331 Giftig bij inademing.

H332 Schadelijk bij inademing.

H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden ve-
roorzaken.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H340 Kan genetische schade veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende 
bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade <blootstellingsroute vermel-
den indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet 
aanwezig is>.

H350 Kan kanker veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is 
dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker <blootstellingsroute vermelden indien 
afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig 
is>.

H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden 
indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het 
gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect 
vermelden indien bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen 
is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

H362 Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.
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H370 Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien 
bekend> <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar 
bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

H371 Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> ve-
roorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar 
bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>.

H372 Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien 
bekend> bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermelden in-
dien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwe-
zig is>.

H373 Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> 
veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling <blootstellingsroute vermel-
den indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet 
aanwezig is>.

H300+H310 Dodelijk bij inslikken en bij contact met de huid.

H300+H330 

H310+H330

H300+H310+H330

Dodelijk bij inslikken en bij inademing.

Dodelijk bij contact met de huid en bij inademing.

Dodelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.

H301+H311 Giftig bij inslikken en bij contact met de huid.

H301+H331 Giftig bij inslikken en bij inademing.

H311+H331 Giftig bij contact met de huid en bij inademing.

H301+H311+H331 Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.

H302+H312 Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid.

H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing.

H312+H332 Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing

H302+H312+H332 Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.

1.3	 Gevarenaanduidingen	voor	milieugevaren
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H413 Kan langdurige schadelijk gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

H420 Schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu door afbraak van ozon in de bo-
venste lagen van de atmosfeer (voorheen EUH059).

1.4	 Aanvullende	gevareninformatie	(EUH-zinnen)

1.4.1 Materiële eigenschappen

EUH001 In droge toestand ontplofbaar.

EUH014 Reageert heftig met water.

EUH018 Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.

EUH019 Kan ontplofbare peroxiden vormen.

EUH044 Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.

1.4.2 Gezondheidseigenschappen
EUH029 Vormt giftig gas in contact met water.

EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.

EUH032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.
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EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

EUH070 Giftig bij oogcontact.

EUH071 Bijtend voor de luchtwegen.

1.4.3	 Aanvullende	etiketteringselementen/informatie	over	bepaalde	stoffen	of	 
mengsels

EUH201 Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bi-
jten of waaraan kinderen kunnen zuigen.

EUH201A(*) Let op! Bevat lood.

EUH202 Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. 
Buiten het bereik van kinderen houden.

EUH203 Contient du chrome (VI). Peut produire une réaction allergique.

EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH206 Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke 
gassen (chloor) vrijkomen.

EUH207 Let op! Bevat cadmium. Bij het gebruik ontwikkelen zich gevaarlijke dampen. Zie de 
aanwijzingen van de fabrikant. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.

EUH208 Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH209 Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.

EUH209A Kan bij gebruik ontvlambaar worden.

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu 
te voorkomen.

(*) alternatief voor EUH201 in bepaalde omstandigheden

Onderstaande tabel laat een snelle identificatie van het type van effect toe, op basis van 
de H-zinnen.

Toxische	effecten,	vergiftiging
Inademing Huid Opname via mond

H332 Schadelijk bij inademing. H312 Schadelijk bij contact met de 
huid.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H331 Giftig bij inademing. H311 Giftig bij contact met de huid. H301 Giftig bij inslikken.

H330 Dodelijk bij inademing. H310 Dodelijk bij contact met de 
huid.

H300 Dodelijk bij inslikken.

H336 Kan slaperigheid of duizeli-
gheid veroorzaken.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof 
bij inslikken in de luchtwegen tere-
chtkomt.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaaldelijke blootstelling.

H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaaldelijke blootstelling.

H371 Kan schade aan organen veroorzaken bij eenmalige blootstelling.

H370 Veroorzaakt schade aan organen bij eenmalige blootstelling.
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Contact	effecten
Inademing Huid Oog

H335 Kan irritatie van de luchtwe-
gen veroorzaken.

H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogir-
ritatie.

H314 Veroorzaakt ernstige brand-
wonden.

H318 Veroorzaakt ernstig ooglet-
sel.

H334 Kan bij inademing allergie- of 
astmasymptomen of ademhalings-
moeilijkheden veroorzaken.

H317 Kan een allergische huidreac-
tie veroorzaken.

EUH 066: Herhaalde blootstelling 
kan een droge of een gebarsten 
huid veroorzaken.

Kanker Erfelijkheid Zwangerschap Voortplanting

H350 Kan kanker veroor-
zaken.

H340 Kan genetische 
schade veroorzaken.

H360 Kan de vrucht-
baarheid of het ongebo-
ren kind schaden.

H370 Veroorzaakt schade 
aan organen.

H351 Verdacht van het 
veroorzaken van kanker.

H341 Verdacht van het 
veroorzaken van gene-
tische schade.

H361 Kan mogelijks de 
vruchtbaarheid of het 
ongeboren kind schaden.

H371 Kan schade aan or-
ganen veroorzaken.

H362 Kan schadelijk zijn 
via de borstvoeding.

De volgende tabel maakt een eenvoudige opsporing van gegevens mogelijk met betrek-
king tot schadelijkheid, corrosiviteit, toxiciteit, kankerverwekkendheid, erfelijkheid, vrucht-
baarheid, ontvlambaarheid, ontploffing, reactiviteit, risico’s voor het milieu. 

Nummers van de H-zinnen en EUH- zinnen die een specifiek risico van brand, ontploffing, 
gevaarlijke reactie of milieuschade aanduiden

Scha-
delijk

Letsels, 
brand- 
wonden

Irritatie Toxisch 
of zeer 
toxisch

Kanker 
Erfelijkheid 
materniteit

Andere Brand Ontplof-
fing

Reacti-
viteit

Milieu

302 314 315 300 340 280 220 200 EUH 014 400

312 318 319 301 341 281 221 201 EUH 029 410

332 EUH 071 335 310 350 290 222 202 EUH 031 411

370 EUH 066 311 351 304 223 203 EUH 032 412

371 EUH 203 330 360 317 224 204 EUH 206 413

372 331 361 334 225 205 EUH 207 420

373 EUH 070 362 336 226 240

EUH 059 228 241 EUH 401

EUH 201 250 242

EUH 202 251 EUH 001

EUH 203 252 EUH 006

EUH 204 260 EUH 018

EUH 205 261 EUH 019

EUH 208 270 EUH 044

271

272

EUH 209
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Fiche 4: P-Zinnen 
Veiligheidsaanbevelingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen en 
mengsels

Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) geven advies over de te nemen preventiemaatrege-
len, maatregelen in geval van noodsituaties zoals eerste hulp, evenals over veilige opslag 
en verwijdering. Normaal gezien staan er maximum zes P-zinnen op het etiket, tenzij de 
stof of het mengsel bijzonder gevaarlijk is. Andere relevante P-zinnen kunnen opgenomen 
zijn in het veiligheidsinformatieblad.
De onderstaande lijst is bijgewerkt tot en met september 2018.

Codenummers voor veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen)

P 100 Algemeen

P 200 Preventie

P 300 Reactie

P 400 Opslag

P 500 Verwijdering

2.1 Algemeen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking 

houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

2.2 Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie
P201 Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.

P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.

P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.

P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

P220 Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.

P221 Vermenging met brandbare stoffen... absoluut vermijden.

P222 Contact met de lucht vermijden.

P223 Contact met water vermijden in verband met een heftige reactie en een mogelijke 
wolkbrand.

P230 Vochtig houden met...

P231 Onder inert gas werken.

P232 Tegen vocht beschermen.

P233 In goed gesloten verpakking bewaren.

P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

P235 Koel bewaren.
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P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.

P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.

P242 Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.

P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

P244 Reduceerventielen vrij van olie en vet houden.

P250 Malen/schokken/...wrijving vermijden.

P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

P263 Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.

P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen.

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ge-
laatsbescherming dragen.

P282 Koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming dragen.

P283 Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen.

P284 Adembescherming dragen.

P231+P232 Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen.

P235+P410 Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen.

2.3 Voorzorgsmaatregelen in verband met reactie
P301 NA INSLIKKEN:

P302 BIJ CONTACT MET DE HUID:

P303 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):

P304 NA INADEMING:

P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:

P306 NA MORSEN OP DE KLEDING:

P307 NA blootstelling:

P308 NA (mogelijke) blootstelling:

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P311 Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P313 Een arts raadplegen.

P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.

P315 Onmiddellijk een arts raadplegen.

P320 Specifieke behandeling dringend vereist (zie ... op dit etiket).

P321 Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).

P322 Specifieke maatregelen (zie ... op dit etiket).

P330 De mond spoelen.

P331 GEEN braken opwekken.

P332 Bij huidirritatie:
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P333 Bij huidirritatie of uitslag:

P334 In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.

P335 Losse deeltjes van de huid afvegen.

P336 Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven op de betrokken 
plaatsen.

P337 Bij aanhoudende oogirritatie:

P338 Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P340 Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ade-
men vergemakkelijkt.

P342 Bij ademhalingssymptomen:

P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

P352 Met veel water en zeep wassen.

P353 Huid met water afspoelen/afdouchen.

P360 Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna 
kleding uittrekken.

P361 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

P362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P370 In geval van brand:

P371 In geval van grote brand en grote hoeveelheden:

P372 Ontploffingsgevaar in geval van brand.

P373 NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt.

P374 Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.

P375 Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.

P376 Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.

P377 Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden.

P378 Blussen met...

P380 Evacueren.

P381 Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden.

P390 Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.

P302+P334 BIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen/nat verband aanbren-
gen.

P302+P352 
P303+P361+P353

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P304+P340 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrek-
ken - huid met water afspoelen/afdouchen.

P305+P351+P338 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een 
houding die het ademen vergemakkelijkt.

P306+P360 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aan-
tal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P307+P311 NA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel 
water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.

P308+P313 NA blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P332+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
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P333+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

P335+P334 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P337+P313 Losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water onderdompelen/nat verband aan-
brengen.

P342+P311 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P361+P364 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te 
gebruiken.

P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P370+P376 In geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.

P370+P378 In geval van brand: blussen met...

P370+P380 In geval van brand: evacueren.

P370+P380+P375 In geval van brand: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.

P371+P380+P375 In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op afstand blussen 
omwille van ontploffingsgevaar.

2.4 Voorzorgsmaatregelen in verband met opslag
P401 ... bewaren.

P402 Op een droge plaats bewaren.

P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren.

P404 In gesloten verpakking bewaren.

P405 Achter slot bewaren.

P406 In corrosiebestendige/... houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.

P407 Ruimte laten tussen stapels/pallets.

P410 Tegen zonlicht beschermen.

P411 Bij maximaal ... °C/... °F bewaren.

P412 Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.

P413 Bulkmateriaal, indien meer dan ... kg/... lbs, bij temperaturen van maximaal ...°C/... 
°F bewaren.

P420 Gescheiden van ander materiaal bewaren.

P422 Onder ... bewaren.

P402+P404 Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.

P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

P410+P403 Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren.

P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.

P411+P235 Bij maximaal ... °C/... °F bewaren. Koel bewaren.

2.5 Voorzorgsmaatregelen in verband met verwijdering
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar...
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Fiche 5: Signalisatie

• Inleiding
• De signalisatie speelt niet alleen een belangrijke rol in geval van een ramp (ongeval, 

brand,…), maar ook bij de preventie ervan.
• De veiligheidsinstructies (bijvoorbeeld rookverbod) kunnen gekend zijn door het 

personeel van de firma, maar de signalisatiepictogrammen zijn vaak de enige ma-
nier om nieuwkomers of externe personen te informeren. 

• De kennis van deze signalisaties kan het leven van een persoon redden, niet alleen 
binnen de firma, maar bijvoorbeeld ook in andere ondernemingen of op openbare 
plaatsen.

• Verbodstekens
• rode cirkel op een witte achtergrond
• een afbeelding van de actie die verboden is: bijvoorbeeld verboden te roken 
• deze afbeelding is doorstreept met een rode streep

Verbodstekens
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• Gebodstekens
• blauwe cirkel
• afbeelding van de actie die verplicht is: bijvoorbeeld het dragen van een helm …

Gebodstekens
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• Waarschuwingstekens
• gele driehoek met zwarte rand
• afbeelding van het mogelijke gevaar: bijvoorbeeld aanwezigheid van ontvlambare, 

toxische, … stoffen 

Waarschuwingstekens

• Brandbestrijdingstekens
• rode vierkanten of rechthoeken
• afbeelding van

‣ een bestrijdingsmiddel: brandblusser, haspel, ladder…
‣ een pijl die de richting naar een bestrijdingsmiddel aangeeft

Brandbestrijdingstekens
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• Reddings- en evacuatietekens
• groene vierkanten of rechthoeken
• afbeelding van

‣ een reddingsmiddel: eerste hulppost, veiligheidsdouche, telefoon…
‣ een pijl die de richting aangeeft van een reddingsmiddel… 
‣ de richting of de plaats van de evacuatiewegen en de nooduitgangen 

Reddingstekens	 Evacuatietekens

• Conventionele kleuren voor markering van de inhoud van leidingen (volgens norm 
NBN 69, NEWN 3050 en ISO/R 508)

water

zuren en basen

lucht

waterdamp

vloeibare	brandstoffen:	minerale,	plantaardige,	direlijke	oliën

gassen of gassez in vloeibare toestand (uitgezonderd lucht)

andere	vloeistoffen
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•	Kleurcodes	gasflessen	(volgens	norm	EN	1089-3(2011)

Indien gevaarlijke chemische producten ook via de weg worden getransporteerd dient 
de zogenaamde ADR signalisatie gebruikt te worden op de vrachtwagen en bijhorende 
documenten. Zie fiche 6 (Observatie) Transport van gevaarlijke producten en signalisatie.
Nog meer tekens zijn opgenomen in de ISO7010:2011. Deze norm zal in de toekomst 
ook aangepast worden met nog meer en andere pictogrammen https://www.iso.org/stan-
dard/72424.html.
Hoe deze norm zich verhoudt t.o.v. de wettelijke bepalingen kan je vinden via een toe-
lichting op https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/arbeidsplaatsen/veilig-
heids-en-gezondheidssignalering/toepassing-van-de.

https://www.iso.org/standard/72424.html
https://www.iso.org/standard/72424.html
https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/arbeidsplaatsen/veiligheids-en-gezondheidssignalering/toepassing-van-de
https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/arbeidsplaatsen/veiligheids-en-gezondheidssignalering/toepassing-van-de
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Fiche 6: Transport van  
gevaarlijke producten en  
signalisatie

Inleiding
Transport van gevaarlijke producten kan gebeuren via verschillende transportmodi. Vol-
gens het soort transport is er een verschillende internationale reglementering van kracht: 

• Transport over de weg: ADR (Agreement of Dangerous goods by Road)
• Transport via spoorwegen: RID (Internationaal reglement betreffende het transport van 

gevaarlijke producten) 
• Transport langs waterwegen: ADN (Accord européen relatif au transport international 

des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures).
• Transport over de zee: IMDG (International Maritime Dangerous Goods-Code)
• Transport door lucht: ICAO- OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale)

Meer informatie over de reglementering en andere belangrijke aspecten m.b.t. het soort 
transport is terug te vinden op  
https://www.belgium.be/nl/mobiliteit/goederentransport
Deze fiche behandelt enkel het transport over de weg. De reden daarvoor is dat bijna alle 
werkgevers hiermee te maken hebben en dat het betrekking heeft op het grootste aantal 
werknemers.

ADR
Het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg wordt geregeld door het 
Europees Verdrag betreffende vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR). ADR 
staat voor "Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereu-
ses par Route". 
In het ADR vind je terug wat gevaarlijke goederen zijn, hoe ze worden ingedeeld, hoe ze te 
herkennen, de eisen voor verpakkingen, tanks en voertuigen, de vervoersvoorwaarden en 
de plichten van alle betrokken partijen. 
De internationale regels van het ADR zijn opgenomen in de richtlijn 2008/68/EG.
Om de twee jaar wordt het ADR aangepast aan de laatste technologische ontwikkelingen 
en de evoluties in het wegvervoer van gevaarlijke goederen. De gegevens van deze fiche 
zijn gebaseerd op ADR 2017.
Informatie over de wetgeving ADR is terug te vinden op de website van United Nations 
Economic Commission for Europe (UNECE) 
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html  
Let op: het transport van gevaarlijke goederen is sinds de 6de staatshervorming een regi-
onale bevoegdheid. Dit betekent dat er verschillen kunnen zijn in reglementering tussen de 
gewesten (Vlaams gewest, Waals gewest, Brussels hoofdstedelijk gewest.)
Meer informatie over deze verschillen wordt gegeven op volgende website:
https://www.belgium.be/nl/mobiliteit/goederentransport/wegen/gevaarlijke_stoffen
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Transport van gevaarlijke goederen over de weg
• De gevaarlijke goederen worden ingedeeld in 13 verschillende klassen al naargelang 

het soort gevaar dat uitgaat van deze gevaarlijke stoffen.
 Nota: Bij een combinatie van gevaarlijke eigenschappen (bv: giftig en brandbaar) wordt 

de stof ingedeeld bij die klasse die het grootste gevaar vertegenwoordigt tijdens het 
transport.

Klasse 1: Ontplofbare stoffen en voorwerpen

Klasse 2: De gassen 

Klasse 3: Brandbare vloeistoffen 

Klasse 4.1: Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet 
explosieve toestand 

Klasse 4.2: Voor zelfontbranding vatbare (pyrofore) stoffen 

Klasse 4.3: Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen 

Klasse 5.1: Oxiderende stoffen 

Klasse 5.2: Organische peroxides 

Klasse 6.1: Giftige stoffen 

Klasse 6.2: Infectueuze (besmettelijke) stoffen 

Klasse 7: Radioactieve stoffen

Klasse 8: Corrosieve (bijtende) stoffen (klik hier)

Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

• De stoffen uit de respectievelijke klassen worden aangegeven met volgende geva-
rensymbolen: 

Etiket nr . Gevaar Model

1
1 .4
1 .5
1 .6

.

Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Subklasse 1.1, 1.2 en 1.3
Subklasse 1.4
Subklasse 1.5
Subklasse 1.6

2 .1 Brandbare gassen

2 .2 Niet brandbare en niet giftige 
gassen (verstikkend)

2 .3 Giftige gassen
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Etiket nr . Gevaar Model

3 Brandbare vloeistoffen 

4 .1 Brandbare vaste stoffen Zelfont-
brandende stoffen
Ontplofbare stoffen in niet explo-
sieve toestand

4 .2 Voor zelfontbranding vatbare 
stoffen

4 .3 Stoffen die in contact met water 
brandbare gassen ontwikkelen

5 .1 Oxiderende stoffen

5 .2 Organische peroxides

6 .1 Giftige stoffen

6 .2 Infectieuze (besmettelijke) stoffen

7a et 7b

7c et 7d

7e

Radioactieve stoffen

8 Corrosieve (bijtende) stoffen

9 Diverse gevaarlijke stoffen en 
voorwerpen
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N° d’étiquette Danger Modèle

9A Diverse gevaarlijke stoffen en 
voorwerpen (Lithiumbatterijen UN 
3090, 3091, 3480 en 3481)

Stoffen op hoge temperatuur
Zie ADR 5.3.3

Orientatiepijlen

Duidt de bovenkant van een colli aan

Zie ADR 5.2.2.1.12

Merkteken “milieugevaarlijke stof”

Zie ADR 2.2.9.1.10 en 5.2.1.8

Merkteken “uitgezonderde hoeveelheden”

Zie ADR 3.5.4

Merkteken “limited quantities”

Zie ADR 3.4

• Alle gevaarlijke goederen van de verschillende klassen worden geïdentificeerd door 
een nummer, bestaande uit 4 cijfers (het UN-nummer) en een officiële, internationaal 
erkende benaming (de officiële vervoersnaam))

• Enkel de meest voorkomende stoffen hebben een eigen individueel UN nummer en een 
officiële vervoersnaam. 

 Aan de andere gevaarlijke goederen wordt het UN nummer en de officiële vervoers-
naam toegekend van een zogenaamde "collectieve rubriek" waartoe ze behoren.

 Verder zijn er nog specifieke rubrieken van groepen stoffen met dezelfde chemische 
eigenschappen.

 Tenslotte zijn er algemene rubrieken met groepen van stoffen met één of meerdere 
identieke gevaarlijke eigenschappen. 
De soorten aangewende rubrieken zijn de volgende:
A. Individuele nummers voor de gedefinieerde stoffen en voorwerpen, de rubrieken die 

meerdere isomeren omvatten bv:
‣ Nr UN 1090: aceton
‣ Nr UN 1104: amyl acetaat
‣ Nr UN 1194: oplossing van ethyleen nitraat

B. Collectieve rubrieken voor groepen van stoffen, bv:
‣ Nr UN 1133: adhesieven
‣ Nr UN 1266: producten voor parfumerie
‣ Nr UN 2757: carbamaat pesticiden - giftig
‣ Nr UN 3101: organische peroxyde, van het type B, vloeibaar

C. Specifieke. rubrieken betreffende groepen van stoffen met dezelfde chemische ei-
genschappen, bv:

‣ Nr UN 1477: niet-organische nitraten, N.E.G. (niet elders genoemd)
‣ Nr UN 1987: ontvlambare alcoholen, N.E.G.
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D. Algemene rubrieken betreffende groepen van stoffen of voorwerpen met één of 
meerdere dezelfde gevaarlijke eigenschappen, bv:

‣ Nr UN 1325: stevig, organisch, ontvlambaar, N.E.G.
‣ Nr UN 1993: ontvlambare vloeistof, N.E.G.

 Een actuele viertalige lijst van de gevaarlijke goederen kan gedownload worden via de 
website van de FOD Mobiliteit en vervoer:  

 https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/downloads/Liste%20quadrilingue%20
2015.xls

• Samen met het UN nummer wordt ook het identificatienummer van het gevaar mee-
gegeven. Dit wordt het GEVI nummer of ook wel Kemmler-getal genoemd. Het omvat 
twee of drie cijfers.
• In het algemeen duiden ze op de volgende gevaren:

2 Ontsnapping van gas, resulterend in druk of chemische reactie

3 Ontvlambaarheid van vloeibare stoffen (dampen) en gas of vloeibare, 
auto-verwarmende stof

4 Ontvlambaarheid van vaste, auto-verwarmende stof

5 Oxiderend (bevordert brand)

6 Giftigheid of infectiegevaar

7 Radioactiviteit

8 Bijtend

9 Gevaar voor spontane gewelddadige reactie

• de verdubbeling van een cijfer duidt een versterking van het bijhorende gevaar aan
• wanneer het gevaar van een stof voldoende kan aangegeven worden door 1 enkel 

cijfer, wordt het cijfer aangevuld door 0.
• de volgende cijfercombinaties hebben echter een speciale betekenis: 22, 323, 

333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 en 99 (zie 
5.3.2.3.2 hieronder).

• wanneer het identificatienummer van het gevaar voorafgegaan wordt door de letter 
X, betekent dit dat de stof gevaarlijk reageert met water.  Voor dergelijke stoffen kan 
water niet worden gebruikt zonder de goedkeuring van experten.

De gevaarsidentificatienummers met hun betekenis zijn terug te vinden in onderstaande 
tabel. 

Nummer Definitie		
20 verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont 

22 sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, verstikkend 

223 sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, brandbaar 

225 sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, oxiderend 

23 brandbaar gas 

238 brandbaar gas, bijtend 

239 brandbaar gas, dat aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie 

25 oxiderend gas 

26 giftig gas 

263 giftig gas, brandbaar 

265 giftig gas, oxiderend 

268 giftig gas, bijtend 

28 bijtend gas 

285 bijtend gas, oxiderend 

https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/downloads/Liste%20quadrilingue%202015.xls
https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/downloads/Liste%20quadrilingue%202015.xls
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Nummer Definitie		
30 brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C) of in gesmolten toestand met 

een vlampunt hoger dan 60 °C, die verwarmd is tot een temperatuur gelijk aan of 
boven zijn vlampunt 

323 brandbare vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen 

X323 brandbare vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling 
van brandbare gassen 

33 zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C) 

333 pyrofore vloeistof 

X333 pyrofore vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert 

336 zeer brandbare vloeistof, giftig 

338 zeer brandbare vloeistof, bijtend 

X338 zeer brandbare, bijtende vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert 

339 zeer brandbare vloeistof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie 

36 brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C), zwak giftig, of voor zelfverhit-
ting vatbare vloeistof, giftig 

362 brandbare, giftige vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare 
gassen 

X362 brandbare, giftige vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwik-
keling van brandbare gassen 

368 brandbare vloeistof, giftig, bijtend 

38 brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C), zwak bijtend, of voor zelfve-
rhitting vatbare vloeistof, bijtend 

382 brandbare vloeistof, bijtend, die met water reageert, onder ontwikkeling van brand-
bare gassen 

X382 brandbare, bijtende vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder 
ontwikkeling van brandbare gassen 

39 brandbare vloeistof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie 

40 brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof 

423 vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen 

X423 vaste stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brand-
bare gassen 

43 voor zelfontbranding vatbare (pyrofore) vaste stof 

44 brandbare vaste stof, in gesmolten toestand bij verhoogde temperatuur 

446 brandbare vaste stof, giftig, in gesmolten toestand bij verhoogde temperatuur 

46 brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, giftig 

462 giftige vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen 

X462 vaste stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van giftige 
gassen 

48 brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, bijtend 

482 bijtende vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen 

X482 vaste stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van bi-
jtende gassen 

50 oxiderende stof 

539 brandbaar organisch peroxide 

55 sterk oxiderende stof (brandbevorderend) 

556 sterk oxiderende stof, giftig 

558 sterk oxiderende stof, bijtend 



90 Observatie

Nummer Definitie		
559 sterk oxiderende stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie 

56 oxiderende stof, giftig 

568 oxiderende stof, giftig, bijtend 

58 oxiderende stof, bijtend 

59 oxiderende stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie 

60 giftige of zwak giftige stof 

606 infectueuze (besmettelijke) stof 

623 giftige vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen 

63 giftige stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C) 

638 giftige stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C), bijtend 

639 giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C), die aanleiding kan geven tot 
een spontane heftige reactie 

64 giftige vaste stof, brandbaar of voor zelfontbranding vatbaar 

642 giftige vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen 

65 giftige stof, oxiderend 

66 zeer giftige stof 

663 zeer giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C) 

664 zeer giftige vaste stof, brandbaar of voor zelfontbranding vatbaar 

665 zeer giftige stof, oxiderend 

668 zeer giftige stof, bijtend 

669 zeer giftige stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie 

68 giftige stof, bijtend 

69 giftige of zwak giftige stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie 

70 radioactieve stof 

78 radioactieve stof, bijtend 

80 bijtende of zwak bijtende stof 

X80 bijtende of zwak bijtende stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert 

823 bijtende vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen 

83 bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C) 

X83 bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar, (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C), die op 
gevaarlijke wijze met water reageert 

839 bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C), die aan-
leiding kan geven tot een spontane heftige reactie 

X839 bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C), die 
aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie die op gevaarlijke wijze met 
water reageert 

84 bijtende vaste stof, brandbaar of voor zelfontbranding vatbaar 

842 bijtende vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen 

85 bijtende of zwak bijtende stof, oxiderend 

856 bijtende of zwak bijtende stof, oxiderend en giftig 

86 bijtende of zwak bijtende stof, giftig 

88 sterk bijtende stof 

X88 sterk bijtende stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert 

883 sterk bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C) 
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Nummer Definitie		
884 sterk bijtende vaste stof, brandbaar of voor zelfontbranding vatbaar 

885 sterk bijtende stof, oxiderend 

886 sterk bijtende stof, giftig 

X886 sterk bijtende stof, giftig, die op gevaarlijke wijze met water reageert 

89 bijtende of zwak bijtende stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige 
reactie 

90 milieugevaarlijke stof, diverse gevaarlijke stoffen 

99 diverse gevaarlijke stoffen, vervoerd in verwarmde toestand 

• De gevarenklassen worden in combinatie met een stofidentificatienummer vermeld op 
een rechthoekig oranje bord.

 Voorbeeld van een oranje bord met een identificatienummer voor gevaar, om een 
UN-nummer.
• Kenmerken van het bord

‣ Oranje achtergrond met boord
‣ horizontale lijn en zwarte cijfers: breedte 15 mm.

• Identificatienummer voor gevaar (2 of 3 cijfers, eventueel voorafgegaan door de 
letter X)

• UN – nummer voor de rubriek (4 cijfers)
• afmetingen

‣ cijfers : 10 cm hoogte 
‣ 40 cm lengte op minimum 30 cm hoogte
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Fiche 7: Opslagvoorwaarden

• Over welke producten het ook gaat:
• De veiligheidsinformatiebladen met de veiligheidsinformatie van ieder product zijn 

beschikbaar.
• Alle middelen die nodig zijn om een veilige opslag, behandeling en transport te ver-

zekeren, zijn voorzien.
 Zo dienen recipiënten bijvoorbeeld hermetisch afgesloten, duidelijk geïdentificeerd, 

stevig en dicht te zijn.
• Signalisatie en etikettering 

• De opslagzones zijn door middel van passende pictogrammen aangegeven
(zie fiche 5).
• Leder opgeslagen product is voorzien van een correct etiket (zie fiche 4).
• De producten moeten bewaard blijven in hun oorspronkelijk recipiënt of in een aan-

gepast recipiënt.
• De opslag dient te gebeuren op passende rekken (solide rekken, metaal).
 De opslag van vloeistoffen gebeurt boven lekbakken of inkuipingen.
• Er dient voor grote hoeveelheden (meer dan 100 liter) een afzonderlijke opslag-

plaats voorzien te zijn, buiten de werkplaats.
• De opslagplaats dient te voldoen aan :

‣ verbodsbepalingen inzake hantering en behandeling
‣ markeringsvoorschriften

• De opslag van lege recipiënten gebeurt op dezelfde manier als de opslag van volle 
recipiënten (stevige rekken, lekbakken, …).

•	 Opslag	van	ontvlambare	stoffen
• Voor kleine hoeveelheden licht ontvlambare vloeistoffen dient een vuurresistente 

kast te worden voorzien van een aangepast pictogram.
• Er mag zich op de werkplaats enkel de dagvoorraad bevinden, terwijl de rest van de 

voorraad op een veiliger plaats opgeslagen is.
• De opslag gebeurt enkel in recipiënten

‣ in de open lucht
‣ of in gesloten en verluchte lokalen die enkel voor dit doel bestemd zijn

• Opslag van onderling incompatibele producten
• Bij de opslag van chemicaliën dient men te vermijden dat onderling incompatibele 

producten met elkaar in contact komen waarbij:
‣ gevaarlijke chemische reacties kunnen plaatsvinden
‣ producten met elkaar kunnen reageren onder vorming van schadelijke of ge-

vaarlijke gassen en dampen
‣ producten samen ontploffingen en/of branden kunnen veroorzaken

 Hierbij dient er aandacht besteed te worden aan een minimale scheiding tussen de 
verschillende gevaarcategorieën. Dit kan door rekening te houden met onderstaand 
indicatief schema dat afgeleid werd van het schema met afstandsregels die in Vla-
rem 2 (bijlage bij art 5.17.1) wordt opgegeven.



93Observatie

 

        

 

+ + O + - - - + 

 

+ + O + - - - + 

 

O O + + - O + O 

 

+ + + + - - + + 

 

- - - - + - - - 

 
- - O - - + - O 

 

- - + + - - + O 

 

+ + O + - O O + 

 

   

 

 

 

+  samen opslaan      -  niet tesamen opslaan

o slechts samen opslaan indien specifieke preventiemaatregelen genomen zijn

•	 Opslag	van	bijtende	stoffen
• De recipiënten zijn in inox of in een aangepast synthetisch materiaal.
• Er is zand of een ander inert absorptiematerial beschikbaar om vloeistoflekken te 

neutraliseren.
• Opslag van giftige producten

• Giftige producten (met P-zin 405) dienen, van zodra ze in ontvangst genomen wor-
den, in gesloten recipiënten bewaard te worden, in een afgesloten kast.

?
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Fiche 8: Afvalbeheer

• Alle afval is een product en dient bijgevolg ook als dusdanig te worden behandeld 
(identificatie, indeling, etikettering, opslagvoorwaarden...).

• In samenwerking met de milieuverantwoordelijke van de onderneming, de interne 
dienst voor preventie en bescherming en de persoon die verantwoordelijk is voor de 
afvalverwijdering, wordt een plan voor afvalbeheer en –verwijdering opgesteld.

• De wijze van ophaling van afval op de werkplaats is beschreven in het afvalverwijde-
ringsplan:
• op de werkpost zijn volgende zaken voorzien:

‣ opvangbakken in geval van lekken
‣ recipiënten (vaten…) aangepast aan de aard van het product (zuur, base…)

- specifieke recipiënten voor ontvlambare producten, maar ook voor vodden 
doordrenkt van ontvlambare solventen

- verschillende recipiënten voor producten die niet onderling compatibel zijn 
(zuur, base, solventen…)

- gesloten recipiënten voor afvalproducten die dampen of gassen uitwasemen 
door verdamping

• deze recipiënten zijn stabiel en kunnen veilig gemanipuleerd en getransporteerd 
worden naar de opslagplaats(en)

• het afval wordt regelmatig afgevoerd van de werkposten en opgeslagen in een 
daartoe bestemde plaats, in afwachting van hun definitieve ophaling

• het mengen van afval wordt vermeden (gevaar van onderling reageren van afvalpro-
ducten)
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Fiche 9: In geval van morsen 
van producten

Het morsen of het lekken van chemische producten kan een onmiddellijke bedreiging be-
tekenen voor het leven en de gezondheid van de personen in de omgeving.

Preventie  
• Afzettingen van producten verwijderen
• Aangepaste werkpraktijken definiëren ten aanzien van de gebruikte producten
• Aangepaste recipiënten gebruiken
• Correcte opslag van producten
• Onbruikbare of overbodige producten onmiddellijk uit de firma verwijderen

Acties	in	geval	van	morsen	van	weinig	toxische	producten
• De personen in de omgeving verwittigen
• Vermijden de damp in te ademen
• In geval van twijfel over de toxiciteit van een product of over de te volgen aanpak:

• Nooddiensten (112 of Antigifcentrum 070/ 245 245) oproepen en wachten
• In de andere gevallen en in functie van kennis van de procedures en de hoeveelheid 

vrijgekomen product:
• Zich uitrusten met aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen
• De bron elimineren (kraan afsluiten, flacon rechtzetten)
• Omsluiten van de gelekte vloeistof op een zo beperkt mogelijk oppervlak 
• Het mogelijke absorberen en de zone reinigen volgens de voorgeschreven procedure
• Reinig de omgeving waar gemorst werd met aangewezen reinigingsmiddelen
• Alle afval (handschoenen, residu, absorbentia) in aangepaste recipiënten bewaren
• Correcte markering en verwijdering van afval

• Rapportering van het incident volgens de vastgestelde procedure

Bijkomende acties in geval van morsen van zeer gevaarlijke  
producten

• In geval van twijfel over de toxiciteit of over de te volgen aanpak: 
• Antigifcentrum contacteren (070/245 245)
• Nooddiensten oproepen (112)
• De personen in de omgeving evacueren
• Vooreerst de geblesseerde of bespatte personen verzorgen
• Hen uit de gevarenzone verwijderen indien dit mogelijk is zonder gevaar voor eigen 

veiligheid
• De chemische processen in de omgeving stabiliseren en beveiligen
• Indien het een brandbaar product betreft, alle ontstekingsbronnen elimineren 

(warmtebronnen en verlichtingen) 
• Indien het een brandbaar product betreft, warmtebronnen en verlichtingen uitzetten
• Dampkappen eventueel afzetten 
• Verspreiding via riolen voorkomen
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Fiche 10: Ruimteventilatie

Het doel van ruimteventilatie is de arbeidsplaatsen te voorzien van verse lucht conform 
de Codex boek III, titel 1 Basiseisen betreffende arbeidsplaatsen en niet de concentratie 
schadelijke stoffen tot een aanvaardbaar niveau te brengen ten einde gezondheidsrisico’s 
te voorkomen. Voor dit laatste dient een lokale afzuiging te worden voorzien (zie fiche 11).
We onderscheiden twee verschillende soorten ruimte ventilatie:

• natuurlijke ruimteventilatie
• mechanische ruimteventilatie

1.	Natuurlijke	ventilatie	
In alle lokalen, ateliers en werkhallen bestaan natuurlijke luchtstromen die bewust gecre-
eerd kunnen worden door open ramen, ventilatieroosters (type A), maar die ook onbewust 
ontstaan door de onafsluitbaarheid van toegangswegen, kieren aan de vensters en de 
dakbedekking.
Het luchtdebiet, de plaats van in- en uittreden van lucht evenals de interne omstandig-
heden zijn zeer variabel en zijn afhankelijk van de richting en de intensiteit van de wind, 
de weersomstandigheden (en dus de seizoenen), de convectiestromen binnen het lokaal.
Luchtstromingen binnen het lokaal ontsnappen aan iedere controle waardoor polluenten 
die op een plaats ontstaan naar de andere werkposten binnen een hal of van één hal naar 
een andere kunnen stromen. Hierdoor kan een veralgemening van het risico naar ander 
dan het direct blootgesteld personeel ontstaan.
Natuurlijke ventilatie is enkel voldoende voor die locaties waar de thermische en toxische 
emissies miniem zijn.
Natuurlijke ventilatie is onvoldoende voor de verwijdering van uitstoot van polluenten of 
warmte.

2.	Mechanische	ruimteventilatie
Onder mechanische ruimte ventilatie wordt verstaan dat lucht wordt afgevoerd en/of toe-
gevoegd via een mechanisch systeem, zoals bv. door eenvoudige extractoren in de muur/
vensters of ook via een verluchtingssysteem bestaande uit een luchtgroep die verse lucht 
toevoegt en de vervuilde lucht afvoert via extractiemonden geplaatst in plafonds of wan-
den.
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Algemene	geforceerde	ruimteventilatie	door	extractie
• Voordelen: 

• •eenvoudige, vrij goedkope methode, met de mogelijkheid de ventilatoren te plaat-
sen boven de plaats waar de meest uitgesproken vervuiling plaats heeft.

• Nadelen:
• Vaak wordt de nood aan extra luchtinlaat over het hoofd gezien 
 Bijgevolg gebeurt dit door willekeurige, toevallige openingen. Bij ongunstige weers-

omstandigheden zal het personeel, om zich aan onaangename luchtstromen (tocht) 
te onttrekken, deze openingen afsluiten, waardoor:

‣ het lokaal in onderdruk komt te staan; hetgeen bijdraagt tot een belangrijke 
debietvermindering van de luchtextractoren

‣ de luchtinvoer gebeurt door kieren op hoogte waardoor de luchtstroom de 
werkzone geheel kortsluit en deze aldus niet ventileert, en waardoor zich hier 
polluenten opstapelen 

• De luchtverversing is hierdoor zeer variabel.  Ze kan zeer beperkt zijn waardoor het 
hele systeem niet efficiënt werkt. 

• Bijkomende ongemakken: luchtdrukverschillen over de deuren, aanzuigen van lucht 
door dakkieren in de omgeving van de extractoren, eventuele koude luchtstromen 
in de winter.

• Lucht die een lokaal binnenkomt, zal niet steeds rechtstreeks in de richting van de 
extractoren bewegen. 

• Met dit type ventilatie heeft doorgaans een verspreiding van polluenten over heel de 
werkruimte plaats. Hoewel turbulentie beperkt blijft, zal ook de verdunning beperkt 
zijn.

• Indien de polluenten zwaarder zijn dan lucht, hebben ze de neiging zich naar de 
vloer te bewegen en er te ontsnappen aan iedere luchtbeweging: de ventilatie wordt 
hierdoor volledig ineffectief.

Men begrijpt dat dit type ventilatie niet aanvaardbaar is in geval van toxische, zeer belang-
rijke of zeer gelokaliseerde emissies. Indien het daarentegen eerder over risicoloze hinder 
gaat met beperkte relatief gespreide emissies, dan kan extractieventilatie een aanvaard-
bare oplossing zijn.  

Algemene	ventilatie	door	luchtverdringing
Onder deze ruimte ventilatie wordt verstaan dat lucht wordt toegevoegd via een mecha-
nisch systeem en via extractoren of luchtuitlaten wordt afgevoerd. 

• Voordelen:
• De aanvoermonden kunnen zodanig worden geplaatst dat de emissies aan de bron 

worden verdund en aldus een optimaal effect verzekeren op de plaats waar de 
werknemers zich bevinden. Dus minder luchtdebiet voor hetzelfde effect.

• De luchtuitlaten kunnen zich stroomafwaarts situeren door openingen die hiertoe 
speciaal werden voorzien, bijvoorbeeld in het dak. 

• Het is veel eenvoudiger deze luchtuitlaten volgens een constant debiet te voorzien. 
• De veroorzaakte overdruk in het lokaal is te verwaarlozen en het ongemak erdoor 

beperkt.
• Het luchtdebiet kan berekend worden in functie van het volume van de uitgestoten 

polluenten, hun toxiciteit, en de emissieomstandigheden.
• Het luchtdebiet kan worden geoptimaliseerd door de lucht daar te brengen waar 

nodig voor de verdunning van de polluenten.
• De lucht kan thermisch worden behandeld (verwarmd in de winter) waardoor er 

minder risico is op ongemak voor de werknemers.
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• Nadelen:
• Het is essentieel de verdeling van de luchtaanvoer zodanig te voorzien dat het ont-

staan van tocht en by-passes wordt vermeden.
• Dit ventilatietype kan niet worden gebruikt voor de verdunning van zeer toxische 

gassen (grenswaarde lager dan 50 ppm) of bij taken die veel stof voortbrengen.
• Het is slechts geschikt voor situaties waar de emissies vanaf de bron wijd gespreid 

zijn (baden, drogen van oppervlakken…).
• Het risico op ongemakken door de luchtstromen ontstaat bij luchtsnelheden vanaf 

0,5 m/s aan de werkpost. Men dient dit aan de uitlaat/afvoer te controleren. 
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Fiche 11: Lokale afzuiging:
algemene aanbevelingen

Het primaire doel van lokale afzuiging is om de emissies van chemische agentia aan de 
bron af te voeren teneinde gezondheidsrisico’s voor de werknemers te voorkomen.

Een vereenvoudigd schema van een lokale afzuiging wordt hieronder weergegeven:

Kap/mond waarmee de polluenten worden gecapteerd. Dit kan eveneens een afkasting 
zijn.
Kanalen via dewelke de polluenten vervoerd worden
Filter die dient om de afgezogen lucht te zuiveren (dient niet steeds aanwezig te zijn)
Ventilator die zorgt voor de luchtbeweging
Uitstootpunt waardoor de polluenten bij voorkeur naar buiten worden afgevoerd; onder 
stricte voorwaarden kan de uitgestoten lucht gerecupereerd worden.

Kenmerken	van	een	goede	lokale	afzuiging
• Bevat geen parasitaire stromen door onbedoelde openingen;
• Alle dampen, roken, gassen, stoffen worden visueel opgevangen door de lokale afzui-

ging;
• De afzuiging wordt zo dicht mogelijk bij het emissiepunt geplaatst rekening houdend 

met de fysische eigenschappen van de producten  en het proces;
• Het hoofd van de werknemer bevindt zich nooit in het traject tussen het emissievlak 

of –punt en de aanzuigmond;
• Ze is aangepast aan de vorm en de afmetingen van het emissie oppervlak.
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Fiche 12: Lijst van  
persoonlijke beschermings-
middelen (PBM’S)

Deze fiche vermeldt de gangbare persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van che-
mische stoffen.
De keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen dient altijd te worden gemaakt in sa-
menwerking met een preventieadviseur en met de betrokken werknemers.

Bescherming van het hoofd:
• veiligheidshelm voor industrieel gebruik 
• lichte hoofddeksels voor bescherming van de hoofdhuid (petten, kap, helmen)
• beschermende hoofddeksels: zelfde als hoger maar van een specifieke stof, met be-

schermlaag

Bescherming van ogen en gelaat:
• spatbrillen
• gelaatsbescherming 
• helm en kap voor laswerk met vlamboog, handmasker, masker met montageband op 

veiligheidshelm

Bescherming	van	de	luchtwegen:		
• filtermasker tegen stof, gassen, en radioactieve partikels
• onafhankelijke ademhalingstoestellen met luchtaanvoer  

Bescherming van handen en armen: 
• handschoenen beschermend tegen

• mechanische risico’s (scherpe en snijdende objecten)
• chemische risico’s 

• wanten 
• onderarmbescherming 

Bescherming van voeten en benen:
• schoenen 

• met versterkte top
• met antistatische zolen
• met tegen warmte, koude en chemicaliën beschermende zolen

Bescherming	van	de	huid:		
• beschermende huidcrèmes (enkel voor hygiënische problemen en complementair 

aan het dragen van handschoenen)
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Bescherming van het volledige lichaam:
• werkkledij (tweedelig, overalls)
• beschermvesten en -schorten tegen mechanische agressies (scherpe objecten, weg-

springende metaaldeeltjes…) 
• beschermkledij tegen warmte, koude, radioactieve besmetting
• beschermkledij tegen regen
• bescherming tegen chemische agressie

• beschermkledij tegen stof
• beschermkledij tegen vloeibare chemicaliën
• beschermkledij tegen gassen (gasdichte kleding)



102 Observatie

Fiche 13: Algemene  
gebruiksvoorwaarden voor
persoonlijke beschermings-
middelen

• De keuze van PBM’s dient steeds gebaseerd te zijn op een risicoanalyse. De werkgever 
bepaalt hierbij welke gevaren aanleiding kunnen geven tot het gebruik van PBM’s.

• Enkel wanneer de risico's niet uitgeschakeld kunnen worden aan de bron of niet vol-
doende beperkt kunnen worden met maatregelen, methodes of procedés op het ge-
bied van de arbeidsorganisatie of met collectieve technische beschermingsmiddelen, 
worden de PBM’s gebruikt.

• De keuze van persoonlijke beschermingsmiddelen dient altijd te worden gemaakt in 
samenwerking met een preventieadviseur arbeidsveiligheid en de preventieadviseur 
arbeidsarts.

• Omdat PBM’s worden gedragen door de werknemers, is hun advies en participatie bij 
de keuze ervan onontbeerlijk en een garantie tot het effectief gebruik ervan.

• PBM’s dienen steeds inzake ontwerp en constructie te beantwoorden aan de bepalin-
gen van de Verordening (EU) 2016/425 betreffende de fabricage van PBM. (Deze ver-
ordening is vanaf 21 april 2018 in de plaats gekomen van de Europese richtlijn 89/686/
EEG.) Concreet betekent dit dat ze dienen te voldoen aan de CE normen terzake. 

 De PBM’s worden daarbij onderverdeeld in 3 categorieën waarbij de eisen verschillen 
naargelang de categorie waartoe ze behoren.
• Categorie 1 : persoonlijke beschermingsmiddelen tegen lage risico's. Dit zijn mid-

delen die zonder enige deskundigheid en zonder hulpmiddelen bescherming bie-
den. Bij falen van de bescherming door deze middelen kan slechts een gering en 
oppervlakkig letsel optreden.

• Categorie 2 : persoonlijke beschermingsmiddelen tegen middelhoge risico's. Dit 
zijn PBM’s die niet onder categorie 1 of 3 vallen. De meeste persoonlijke bescher-
mingsmiddelen vallen onder deze categorie.

• Categorie 3 : persoonlijke beschermingsmiddelen tegen hoge risico's. Dit zijn com-
plexe middelen waaraan naast de gestelde voorwaarden uit categorie 2 extra eisen 
worden gesteld.

• De PBM’s mogen slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en 
overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

• De werkgevers verzekeren op hun kosten de levering, het onderhoud, de reiniging, de 
desinfectie en de vernieuwing van voorgeschreven persoonlijke beschermingsmidde-
len.

• Zij waken erover dat de werknemers deze systematisch en op correcte wijze gebrui-
ken.

• Persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds in een perfecte gebruiksstaat ge-
houden. Zij worden ten gepaste tijde gereinigd en vernieuwd. 



103Observatie

• PBM’s zijn bestemd gebruikt te worden door één persoon. Indien er meerdere gebrui-
kers voor één PBM zijn, dient deze PBM te worden gereinigd en gedesinfecteerd.

• De werkgever is verplicht de werknemers voldoende te informeren en hen instructies 
te verschaffen over de PBM's. Desgevallend (bijvoorbeeld voor de PBM’s van catego-
rie 3) dient de werkgever ervoor te zorgen dat de werknemer een adequate opleiding 
krijgt, eventueel door middel van een trainingscursus.

• De werknemers hebben de verplichting PBM’s te gebruiken volgens de instructies die 
ze hiertoe hebben ontvangen. 

• Werknemers mogen in geen geval PBM’s mee naar huis nemen (met uitzondering van 
ambulante diensten).

Afhankelijk van de activiteiten en arbeidsomstandigheden zijn volgende persoonlijke be-
schermingsmiddelen noodzakelijk:  

• Beschermkledij
• Beschermingshoofddeksel
• Beschermingsschort
• Beschermingsschoeisel
• Beschermingshandschoenen of -wanten
• Beschermingsbril of aangezichtsscherm
• Ademhalingstoestellen
• Beenbeschermingsmiddelen
• Bescherming tegen het vallen
• Beschermingsmiddelen voor het gehoor
• Bescherming tegen radioactieve straling
• Bescherming tegen uitwendige straling
• Kleding met signaalfunctie
• Dermatologische producten
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Fiche 14: Bescherming van 
gelaat en ogen

Verschillende chemische producten, onder verschillende vormen (poeder, vloeistof, spuit-
bus, gas) kunnen in contact komen met de ogen. De bescherming hiertegen kan volgende 
vormen aannemen:

• Een veiligheidsbril lijkt vaak op een gewone bril. De glazen hebben echter speciale be-
schermende eigenschappen. Ze bestaan uit gehard glas of kunststof die beschermen 
tegen wegspringende deeltjes of spatten.

 Deze brillen zijn zo gevormd dat ze ook beschermen tegen zijdelings wegspringende 
deeltjes of zijn voorzien van getinte glazen tegen straling.

• In sommige gevallen is een stofbril aangewezen. Deze sluit beter aan op het aange-
zicht en beschermt de ogen tegen stof, dat zich vormt rondom de werknemer.

• Hermetisch gesloten spatbrillen, ook wel ruimtezichtbrillen genoemd, zijn aangewe-
zen bij het werken met gevaarlijke vloeistoffen zoals zuren en basen.

• Een gelaatscherm beschermt het ganse aangezicht tegen stof, spatten en chemische 
producten.

• Aangezichtsschermen met getint glas gaan verblinding tegen, bijvoorbeeld bij het las-
sen. Deze schermen zijn bevestigd op een hoofdband of worden in de hand gehouden.

Voorzorgsmaatregelen
• De bril dient de ogen zo veel mogelijk te beschermen. Zij dienen dus aangepast te zijn 

aan de gelaatsvorm van de gebruiker. 
• De glazen dienen zodanig in de bril geplaatst te zijn dat ze niet uit het montuur komen 

in geval van een stoot.
• Zoals bij alle PBM's, is regelmatig onderhoud en nazicht van de bril en het aange-

zichtsscherm nodig. Beschadigde of bekraste schermen of gebroken glazen dienen 
onmiddellijk te worden vervangen.

• Krassen en vroegtijdige slijtage kunnen gedeeltelijk vermeden worden door het gebruik 
van een stevige brillendoos en aangepaste onderhoudsproducten.
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Fiche 15: Ademhalings- 
bescherming

Werknemers die het risico lopen om stofdeeltjes, giftige of irriterende gassen, dampen, 
rook.... in te ademen, dienen een masker te dragen dat voldoet aan de respectievelijke 
Europese normen (CE).

Het soort bescherming hangt af van:
• de aard van de chemische producten waartegen men zich wil beschermen
• de concentratie van het product in de omgevingslucht
• de bewegingsvrijheid die men wenst te behouden
• de gewenste autonomie
• De verschillende types van ademhalingsbescherming zijn:

• Filters afhankelijk van de omgevingslucht
‣ stoffilters
‣ gasfilters
‣ gecombineerde filters

• Toestellen onafhankelijk van de omgevingslucht
• autonome toestellen  

‣ met perslucht
‣ met zuurstof in open of gesloten circuit

• niet-autonome toestellen met luchttoevoer vanuit een slang
‣ met toevoer van frisse lucht
‣ met luchttoevoer in onderdruk
‣ met luchttoevoer in overdruk 

• Er bestaan verschillende vormen van gelaatsmaskers: 
• volgelaatsmasker dat de ogen, neus, mond, kin, de wangen en het voorhoofd om-

sluit
• halfgelaatsmasker dat de neus, de mond en de kin bedekt 
• kwartgelaatsmasker dat de neus en de mond bedekt
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• Maskers	met	stoffilters bestaan in alle vormen en maten. Ze verschillen ook volgens 
het type van filter in functie van de diameter van de stofdeeltjes die ze tegenhouden. 
Niet alle filters zijn dus geschikt voor elk werk.

 Ze worden ingedeeld door middel van de letter P gevolgd door 1, 2 of 3

Kenletter Bescherming tegen 
P1 Inert stof, rook en nevel die geen verandering teweegbrengen in de structuur van de 

ademhalingswegen

P2 Schadelijk stof, rook en nevel die ademhalingswegen kunnen aantasten

P3 Giftig stof, rook en nevel die de ademhalingswegen kunnen aantasten of die opgenomen 
kunnen worden in het bloed

• Gasfilters	zijn	meestal	gevuld	met	stoffen	die	specifiek	de	moleculen	van	een	be-
paalde groep gassen tegenhouden en dus geen bescherming bieden tegen andere 
gassen .

 Ze worden ingedeeld door middel van een kenletter en een kleur, in functie van het type 
van chemische producten dat ze tegenhouden:

Kenletter Kleur Bescherming tegen
A Bruin Organische dampen

B Grijs Zure gassen en dampen, zoals halogenen, zuren van halogenen, wa-
terstofcyanide, zwavelzuur, fosgeen...

E Geel Zwaveldioxide, chloorzuur

K Groen Ammoniak, amines, hydrazine

CO Grijs met 
zwarte stre-
pen

Koolmonoxide 

AX Organische stoffen met laag kookpunt (< 65°C)

SX Violet Specifieke substanties (Hg, NO, ...)

 Ze zijn eveneens ingedeeld in klassen (1 of 2) op basis van hun filtercapaciteit: lage, 
middelmatige of hoge concentratie
• de filters van klasse 1 worden meestal gebruikt in combinatie met een halfgelaats-

masker 
• de filters van klasse 2 worden uitsluitend gebruikt voor volgelaatsmaskers, voor 

ergonomische en veiligheidsredenen

Voorzorgsmaatregelen
• Een masker biedt slechts bescherming voor zover het in goede staat is:

• de maskers dienen dus regelmatig gecontroleerd te worden op scheuren, spleten 
en defecte sluitingen

• en de aanbevelingen betreffende onderhoud en opslag dienen strikt nageleefd te 
worden

• Een masker biedt enkel goede bescherming als het correct gedragen wordt:  
• de opzet- en onderhoudsinstructies die door de fabrikant opgesteld zijn, dienen 

voor ingebruikname ingeoefend en periodiek getraind te worden. 
• Een masker geeft slechts bescherming voor zover het goed aansluit op het aangezicht:  

• een eenvoudige en snelle evaluatie om na te gaan of het masker nauw aansluit aan 
het gelaat is de fit check. Men dient hiervoor de filter ingang kort met de handen 
te blokkeren en daarna proberen te ademen. Indien men geen lucht krijgt, is de fit 
check geslaagd; indien men wel nog kan ademen is er een lek en dient men het 
masker beter te doen aansluiten.
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• in geval van het werken met extreem gevaarlijke producten is een jaarlijkse pas-
vormtest aangewezen. Dit gebeurt met speciale apparatuur en dient om de lek-
dichtheid bij iedere gebruiker te testen. 

• De filters geraken verzadigd tijdens het gebruik: 
• bij een stofmasker wordt de gebruiker zich hier snel bewust van: de weerstand bij 

het ademhalen neemt geleidelijk toe. De doeltreffendheid van de filter blijft goed 
(wordt zelfs beter), maar de filter wordt oncomfortabel en dient vervangen te wor-
den.

• gasfilters kunnen daarentegen verzadigd geraken voor de gebruiker zich hiervan 
bewust wordt. Hij dient er dus op te letten dat de filter vervangen wordt na de pe-
riode opgegeven in de handleiding. Bij twijfel dient een grondiger studie te worden 
uitgevoerd.
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Fiche 16: Handbescherming

Werknemers van wie de handen in contact kunnen komen met giftige, bijtende of irriteren-
de producten dienen handschoenen of wanten te dragen.

1. Handschoenen
• Handschoenen :

• dienen doeltreffende bescherming te bieden tegen de gebruikte chemische produc-
ten

• mogen geen enkel bijkomend risico veroorzaken, bv. een veiligheidsrisico door 
slechte grip

• dienen een maximale bewegingsvrijheid te laten zodat de activiteit op een normale 
manier kan uitgevoerd worden  

• Daarom:
• mag het materiaal in contact met de huid niet schadelijk of allergeen zijn…
• dient het materiaal gebruikt voor de buitenzijde gekozen te worden in functie van de 

chemische producten waarmee men in aanraking komt  
‣ het aantal chemische producten en mengsels is zo groot dat het niet gemakke-

lijk is om onmiddellijk te bepalen welk type handschoen men nodig heeft 
‣ voor bepaalde chemische producten is het bijna onmogelijk om een materiaal te 

vinden dat een perfecte bescherming biedt
• dienen de handschoenen de maat te hebben van de handen van de gebruiker
• dienen zij een zeker draagcomfort te hebben  (zo niet zullen ze gewoon niet gedra-

gen worden!)
‣ er wordt soms aangeraden om lichte katoenen handschoenen te dragen onder 

de veiligheidshandschoenen, om transpiratie op te nemen en om huidreacties 
of allergie tegen te gaan

2. Dermatologische preparaten
• Dermatologische preparaten vervangen de handschoenen niet, maar maken vaak deel 

uit van een compleet huidbeschermingsprogramma (huidbescherming, -reiniging en  
-verzorging).

• De keuze van dermatologische preparaten dient in ieder geval bepaald te worden 
door de arbeidsarts, in functie van het aanwezige risico:
• beschermende zalven dienen te worden aangebracht vóór het werk, nadat men 

de handen gewassen en goed afgedroogd heeft, vooral rond de nagels. Voor een 
optimale doeltreffendheid dient men de huid minstens 10 minuten te laten drogen 
vooraleer de zalf aan te brengen.

• Deze oplossing is niet aan te bevelen als vervanger van handschoenen gezien:
• de bescherming beperkt is in de tijd: 2 tot 4 uur in het beste geval, maar meestal 

veel minder
• ze slechts geldt voor zover de huidoppervlakte goed bedekt blijft
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Fiche 17: Beschermende  
kledij

Beschermkledij is een persoonlijk beschermingsmiddel en dient om de werknemer te be-
schermen tegen bepaalde risico’s. 
Beschermkledij mag niet verward worden met werkkledij, die door de werkgever ter be-
schikking wordt gesteld en die de werknemer moet dragen met de enige bedoeling dat hij 
zich niet vuil maakt. Dit is opgenomen in Codex: boek IX, titel 3. 
Het dragen van werkkledij is verplicht tenzij de risicoanalyse uitwijst dat de activiteiten niet 
bevuilend zijn. Werkkledij is ook niet verplicht wanneer de werknemers reeds een uniform 
of gestandaardiseerde kledij dienen te dragen. (bijvoorbeeld politieagenten, douaneper-
soneel, …)
De keuze van beschermkledij (PBM) dient altijd te worden gemaakt in samenwerking met 
een preventieadviseur en in samenspraak met de betrokken werknemers. De keuze dient 
te gebeuren in functie van het risico, m.a.w. om de werknemers te beschermen tegen fy-
sische, chemische en biologische risico’s.

• De algemene kwaliteitscriteria van de beschermkledij zijn de volgende:
• aangepast qua maat: ze zit niet te los, is voldoende lang en hindert de bewegingen 

niet
• comfortabel: licht, soepel en voldoende luchtdoorlatend
• bestand tegen rekken en scheuren, tegen slijtage
• kleuren verdwijnen niet door transpiratie, was of verdere behandeling
• gemakkelijk te onderhouden
• behoudt haar eigenschappen eens ze gewassen is
• voldoet aan een Europese norm

• Risico’s waarvoor beschermkledij dient te worden gedragen: 
• bescherming tegen koude
• bescherming tegen regen
• bescherming tegen verminderde zichtbaarheid
• bescherming tegen vlammen en hitte
• bescherming tegen chemicaliën
• antistatische kleding
• snijbestendige kleding
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Fiche 18: Voetbescherming

De werknemers waarvan de voeten in contact kunnen komen met giftige, bijtende of irri-
terende producten dienen veiligheidsschoenen of –laarzen te dragen.

• Het materiaal waaruit de schoenen en de zolen vervaardigd werden, is zeer belangrijk.
• Zo worden rubberlaarzen bijvoorbeeld vervaardigd uit natuurrubber of uit een men-

geling van natuur- en kunstrubber.
• Voor specifieke toepassingen tegen bepaalde chemische producten worden ook 

speciale rubbersoorten gebruikt: butylrubber, nitril, hipalon en viton.
• Het materiaal van de zool is even belangrijk:

‣ synthetisch rubber, vooral nitril biedt een goede chemische en thermische be-
stendigheid

‣ polyurethaan (PU) is microcellulair, met een beperkte chemicaliënbestendig-
heid, vooral tegen zuren en basen 

Product Bestendigheid tegen koolwa-
terstoffen	

Bestendigheid tegen  
geconcentreerde zuren/basen

Rubber -- +

Neopreen ++ +++

Nitril ++ ++

PU ++ +/-

PVC + +++



111Observatie

Fiche 19: Overzicht van  
reglementering inzake  
chemische producten

1. Inleiding
De wetgeving inzake de bescherming van de gezondheid zowel van de mens als van het 
milieu ten aanzien van chemische agentia is uitgebreid en situeert zich voornamelijk op 
Europees, nationaal en regionaal vlak. 
In deze context heeft de huidige fiche tot doel om de voornaamste wetteksten aan te 
halen, ten einde het opzoeken en het lezen te vergemakkelijken binnen deze uitvoerige 
wetgeving.
Deze wetteksten zijn beschikbaar op de volgende websites:

• Belgische wettelijke teksten: http://www.staatsblad.be/
  Codex Welzijn: https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk
• Regionale milieuwetgeving:  
 https://navigator.emis.vito.be
 https://leefmilieu.brussels
 http://environnement.wallonie.be
• Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en leefmi-

lieu.
 http://www.afsca.be/consumenten/
 http://www.health.belgium.be/nl
• EU wetgeving chemische stoffen: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/

sheet/78/les-substances-chimiques-et-les-pesticides
 https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals
 Europees Chemicaliën Agentschap: https://echa.europa.eu/nl/

Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de belangrijkste Belgische en Europese 
regelgeving. Voor de regionale milieuwetgeving wordt verwezen naar fiche 25 (Analyse) 
Bijzondere opslagvoorwaarden en fiche 26 (Analyse) Beheer van afvalstoffen. 

2. Belgische wetgeving inzake chemische agentia
• Codex: boek VI, titel 1: Chemische agentia 
 Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 98/24/EG betreffende de be-

scherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s 
van chemische agentia op het werk. 

 • Codex: boek VI, titel 2: Kankerverwekkende, mutagene agentia en reprotoxische 
agentia

 Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2004/37/EG betreffende de be-
scherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of 
mutagene agentia op het werk. De Belgische regelgeving gaat verder dan de Europese 
omdat sedert 2017 ook reprotoxische stoffen zijn opgenomen.

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/78/les-substances-chimiques-et-les-pesticides
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/78/les-substances-chimiques-et-les-pesticides
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 Zie ook fiche 37
• Codex: boek VI, titel 3: Asbest
 Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2009/148/EG betreffende de be-

scherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het 
werk.

• Codex: boek X, titel 5: Moederschapsbescherming
 Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 92/85/EEG inzake de tenuitvoer-

legging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling 
en tijdens de lactatie.

 Bijlage X.5-1 geeft de niet limitatieve lijst van agentia, procédés en arbeidsomstan-
digheden waarop de in het kader van de moederschapsbescherming uit te voeren 
risicoanalyse betrekking dient te hebben.

 Bijlage X.5-2 geeft de lijst van verboden agentia en arbeidsomstandigheden waarvoor 
onmiddellijk maatregelen dienen te worden genomen om het risico op blootstelling 
eraan uit te sluiten.

 Zie ook fiche 38
• Codex: boek X, titel 3: Jongeren op het werk
 Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 94/33/EEG betreffende de be-

scherming van de jongeren-werknemers op het werk.
 De bijlage X.3-1 betreft een niet limitatieve lijst van agentia, procédés en werkzaamhe-

den waarop verbodsbepalingen en risicobeheersingsmaatregelen van toepassing zijn 
in het kader van de bescherming van jongeren.

 Zie ook Fiche 39
• Codex:	boek	III,	titel	5:	Opslagplaatsen	voor	ontvlambare	vloeistoffen
 Codex: boek III,titel 5 wordt bondig besproken in fiche 25 inzake de opslagvoorwaar-

den.
• Codex: boek III, titel 3: Brandpreventie op de arbeidsplaatsen
 Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/654/EEG betreffende mini-

mumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor arbeidsplaatsen.
 De Belgische reglementering inzake brand is ook opgenomen in ARAB artikel 52 en 53, 

in bepaalde AREI artikelen, in enkele KB’s betreffende de constructie van gebouwen, in 
vele normen over gebouwen, beschermingsmethodes (brandblussers).

 Voor meer informatie raadpleeg de SOBANE Observatie en Analyse methodes inzake 
de preventie van brand en explosierisico’s.

• Codex: boek III, titel 2: Elektrische risico’s
 Voor meer informatie raadpleeg de SOBANE Observatie en Analyse methodes inzake 

de preventie van elektrische risico’s.
• Codex: boek III, titel 4: Ruimten met risico’s voor explosieve atmosferen  
 Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 1999/92/EG betreffende mini-

mumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en de veilig-
heid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen.

 Naast de sociale ATEX (sedert het verdrag van Lissabon in 2009 ATEX 153) is er ook de 
economische ATEX (ATEX 114). Richtlijn 2014/34/EU van het Europees Parlement en 
de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de 
lidstaten inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen 
waar ontploffingsgevaar kan heersen is omgezet door het KB van 21 april 2016 betref-
fende het op de markt brengen van apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor 
gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.
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3.	Europese	wetgeving	betreffende	chemische	agentia		
• Registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van che-
mische	stoffen:	Reach	

 Het EU-beleid inzake chemische stoffen wordt geregeld door Verordening (EG)  nr. 
1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen 
ten aanzien van chemische stoffen (de Reach-verordening). 

• Indeling, verpakking en etikettering: GHS - CLP
 De in 2008 goedgekeurde Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, eti-

kettering en verpakking van stoffen en mengsels heeft tot doel het EU-stelsel af te 
stemmen op het mondiaal geharmoniseerde classificatie- en etiketteringssysteem voor 
chemische stoffen van de Verenigde Naties (GHS).

• De	in-	en	uitvoer	van	gevaarlijke	stoffen
 De EU-regels betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen zijn vast-

gesteld in Verordening (EU) nr. 649/2012, die gericht is op het bevorderen van de geza-
menlijke verantwoordelijkheid voor en samenwerking bij de internationale activiteiten 
met gevaarlijke chemische stoffen.  

• Zware ongevallen
 Vernoemd naar het Italiaanse Seveso, waar in 1976 bij een ongeval in een nabijgelegen 

industriesite dioxine vrijkwam.
 De Seveso-richtlijnen hebben tot doel grote ongevallen als brand en explosies te voor-

komen en de gevolgen van ongevallen te beperken (zie fiche 41). 
• Duurzaam gebruik pesticiden
 In 2009 is een pesticidenpakket goedgekeurd bestaande uit 3 richtlijnen met als doel 

het verkleinen van de milieu- en gezondheidsrisico’s door het gebruik van pesticiden..
• Biocideproducten
 In 2013 trad een nieuwe verordening (Verordening (EU) nr. 528/2012) in werking, gericht 

op het vereenvoudigen van het vergunningenmechanisme en ter vergroting van de rol 
van het Europees Agentschap voor chemische stoffen bij de toetsing van de goedkeu-
ringsdossiers onder strengere voorwaarden. 

• Persistente	organische	stoffen	(POP's)
 Persistente organische stoffen (POP's) zijn chemische stoffen die in het milieu ach-

terblijven vanwege hun resistentie tegen verschillende afbreekprocessen (chemische, 
biologische, …). Zij hopen zich in steeds grotere hoeveelheden op naarmate men ho-
ger in de voedselketen komt en kunnen zo een risico vormen voor de menselijke ge-
zondheid en het milieu. 

 De EU heeft met Verordening EG nr 850/2004 de wetgeving afgestemd op de bepalin-
gen van de internationale overeenkomsten ter zake.  

• Detergenten
 Detergenten zijn schoonmaakmiddelen die de eigenschappen van water kunnen beïn-

vloeden. De detergentenverordening 648/2004 stelt de regels vast met betrekking tot 
het in de handel brengen van dergelijke producten. Er zijn o.a. bepalingen rond etiket-
tering en biologische afbreekbaarheid.
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Fiche 20: De Norm NBN  
EN 689:2018

De filosofie van de norm NBN EN 689:2018 «Werkplaats blootstelling – Meten van de 
blootstelling aan chemische agentia bij inademing. Meetstrategie ter vergelijking met 
grenswaarden» wordt hieronder kort beschreven.

Evaluatiestrategie	volgens	de	EN	689:2018
Uitvoeren van een basisonderzoek
Voorafgaand aan eventuele blootstellingsmetingen wordt gestart met een basisonderzoek.
Dit basisonderzoek bestaat uit drie onderdelen:  

• identificeren van de chemische agentia en verzamelen van andere noodzakelijke info
• in kaart brengen van de werkplaatsfactoren 
• inschatten van de blootstelling door vergelijken met grenswaarden

Het doel van het basisonderzoek is om te kunnen beslissen of er metingen nodig zijn én 
om de representatieve groepen van werknemers samen te stellen waarvoor deze metin-
gen nodig zijn. 
In deze fase van het onderzoek kan het gebruik van meetapparatuur die een directe uit-
lezing van de meetwaarden geven zeer nuttige informatie opleveren over de mogelijke 
blootstellingsniveaus, blootstellingspatronen, de variaties in tijd en plaats, enz.   
Het resultaat van het basisonderzoek leidt tot één van de drie onderstaande conclusies: 

• ofwel is de blootstelling boven de grenswaarde en dienen er onmiddellijk maatregelen 
getroffen te worden om de situatie te verbeteren.

• ofwel is de blootstelling ver beneden de grenswaarden en blijft dit zo ook op lange 
termijn. In dit geval kan het onderzoek afgesloten worden.

• ofwel is er onvoldoende informatie om te besluiten dat de blootstelling onder de grens-
waarde is en blijft. In dit geval dient er een meetplan en meetstrategie opgesteld te 
worden.

Opmaken van een meetplan en meetstrategie en uitvoeren van de metingen
Het meetplan en de meetstrategie hebben tot doel te komen tot representatieve metingen 
ter vergelijking met grenswaarden.  
Ze bestaat achtereenvolgens uit volgende stappen:

• samenstellen van de representatieve groepen van werknemers waarvoor metingen zul-
len worden uitgevoerd

• opstellen van de meetprocedures
• uitvoeren van de blootstellingsmetingen
• valideren van de meetresultaten (controle of de uitvoering correct is verlopen en kan 

vergeleken worden met grenswaarden)
• valideren van de groepen van werknemers om te controleren of deze metingen ook 

representatief zijn voor de andere groepen van werknemers 
• vergelijken van de resultaten met de grenswaarden
• opmaken van een meetrapport met alle relevante gegevens
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Periodieke herevaluatie van de risicoanalyse
Het periodiek herevalueren van de risico’s heeft tot doel om de blootstelling van werkne-
mers aan chemische agentia ook op lange termijn te kunnen beheersen. Indien er zich wij-
zigingen m.b.t. de omstandigheden (zie basisonderzoek) hebben voorgedaan, dient ook 
het basisonderzoek en de meetstrategie te worden aangepast.  

Situeren	van	de	evaluatiestrategie	volgens	de	EN	689:2018	binnen	de	
aanpak van SOBANE
Het uitvoeren van het basisonderzoek komt overeen met niveau 2 (Observatie) volgens 
de SOBANE strategie. 
Het opmaken van een meetplan en meetstrategie en het uitvoeren van de metingen past
grotendeels binnen niveau 3 (Analyse) volgens de SOBANE strategie. Afhankelijk
van de complexiteit van de situatie is hier echter ook niveau 4 (Expertise) van toepassing. 
Dit laatste geldt ook voor het uitvoeren van de periodieke herevaluaties van de risicoana-
lyse. 



116 Analyse

Fiche 21: Algemene principes 
voor de preventie 
van chemische risico’s

1.	Introductie
Deze fiche geeft een beschrijving van de preventiestrategie die dient te worden toegepast 
om de risico’s die gepaard gaan met chemische agentia te elimineren of te beperken. 
Deze preventiestrategie wordt beschreven in de Europese richtlijn 98/24/EG waarop ook 
de Belgische reglementering is gebaseerd (zie Codex: boek VI, titel 1: Chemische agentia).
De grote lijnen van deze principes zijn terug te vinden in onderstaand schema:

2 Risicobeoordeling en preventiemaatregelen
Algemene preventiemaatregelen
Indien uit de algemene risicobeoordeling zoals beschreven in artikel VI.1-6 van de Codex 
over het welzijn op het werk blijkt dat er slechts een gering risico aanwezig is, dan volstaan 
algemene preventiemaatregelen.
Deze algemene preventiemaatregelen kunnen nagestreefd worden: 

• door het ontwerp en de organisatie van de arbeidsmethodes op de arbeidsplaats
• door te voorzien in de passende uitrusting voor werkzaamheden met chemische agen-

tia en in onderhoudsmethodes die de gezondheid en de veiligheid van de werknemers 
op het werk verzekeren

• door het aantal werknemers die (kunnen) worden blootgesteld tot een minimum te be-
perken
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• door de duur en intensiteit van de blootstelling tot een minimum te beperken
• door passende maatregelen op het gebied van hygiëne
• door de hoeveelheid chemische agentia op de arbeidsplaats te beperken tot het mini-

mum dat voor de aard van het werk noodzakelijk is
• door passende werkmethodes met inbegrip van regelingen voor de veilige behande-

ling, de opslag en het vervoer op de arbeidsplaats van gevaarlijke chemische agentia 
en van afvalstoffen die dergelijke chemische agentia bevatten

• door geen verpakkingen voor gevaarlijke stoffen en mengsels te gebruiken met een 
aanbiedingsvorm of benaming gebruikt voor levensmiddelen, diervoeders, geneesmid-
delen en cosmetische producten

Specifieke	preventie-,	beschermings-	en	bewakingsmaatregelen
Wanneer uit de resultaten van de in artikel VI.1-6 bedoelde risicoanalyse blijkt dat er een 
risico voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers bestaat, worden de in de 
hoofdstukken IV, V en IX van deze titel vastgestelde specifieke beschermings-, preventie- 
en bewakingsmaatregelen toegepast.

In de praktijk betekent dit het toepassen van de preventiehiërarchie. 
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 1°	Eliminatie	van	het	product
De eliminatie van het product betekent de complete eliminatie van het risico.

• Is het gebruikte gevaarlijke chemische agens nodig voor het productieproces?
• Bestaan er geen alternatieve productiemethodes?
 Voorbeeld:

• kan men, in plaats van het lassen van constructies bestaande uit roestvast staal de 
gehele constructie niet vervangen door constructies uit kunststof?

• kan men het gedeelte van het productieproces waarbij gebruik wordt gemaakt van 
een gevaarlijk agens niet uitbesteden aan een gespecialiseerde firma die beschikt 
over installaties die toelaten om dit werk op een gecontroleerde manier uit te voe-
ren?

2°	Substitutie
• Is het mogelijk om een product te vervangen door een ander, minder gevaarlijk pro-

duct? 
 Voorbeeld: 

• verf op basis van water gebruiken in plaats van verf op basis van solventen
• carcinogene, mutagene en reprotoxische producten vervangen door minder ge-

vaarlijke producten
• De vervanging van een product kan echter één bepaald risico verlagen en een ander 

verhogen.
 Voorbeeld: 

• het vervangingsproduct zou minder giftig kunnen zijn, maar meer ontvlambaar en 
aldus het risico op brand of explosie verhogen

• Bij elke poging tot vervanging van een chemisch product dient men dus nauwkeurig 
alle gevaarlijke eigenschappen van de alternatieve producten op het vlak van gezond-
heid, brand, explosie, milieu, veiligheid, transport, .... te bestuderen.

• Vooraleer een nieuw product ingevoerd wordt, dient men te bepalen hoe de eventuele 
nieuwe risico’s in de praktijk zullen beheerst worden.

3°	Technische	preventie	vrijzetting	uit	processen
• Kan het gevaarlijk product gebruikt worden in een gesloten systeem?
• Kan men, indien toevallige lekken of ontsnappingen uitgesloten zijn, veronderstellen 

dat er geen contact is met het agens en dat de werknemer bijgevolg geen enkel risico 
loopt?

 Maar:
• dergelijke compleet gesloten productiesystemen kunnen bij gebruik lekkage verto-

nen aan de dichtingen 
• daarenboven blijven vaak manuele interventies nodig om de producten toe te voe-

gen of om controlestalen te nemen
• Gesloten systemen verhinderen het bestaan van risico’s niet, maar verminderen ze 

vaak doordat er minder personen worden blootgesteld en de blootstellingsduur korter 
is.
• Daarom dienen gesloten systemen steeds onderworpen te worden aan een nauw-

keurige analyse en de risico’s verbonden aan toevallige factoren moeten geëvalu-
eerd worden.

• Het werk in gesloten systemen vereist soms ook de installatie van bewakingssystemen 
om de lekken van gevaarlijke dampen te detecteren.
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4° Collectief verwijderen aan de bron
• Is het mogelijk om de productie van gevaarlijke producten bij de bron te elimineren of 

te verminderen?
 Voorbeelden:

• de temperatuur en druk zodanig regelen dat de productie van giftige rook in de oven 
verminderd wordt

• gaten en barsten afdichten en de rook afzuigen in het productiesysteem
• houtstof afzuigen op de productieplaats
• water vernevelen rond de zaag of het polieroppervlak om de vorming van stof te 

voorkomen 
• de activiteit uitvoeren in een min of meer hermetisch afgesloten ruimte (afzuigkap, 

kap, afgesloten ruimte...) waarin de rook of het stof afgezogen wordt
• de moderne spuittechnieken gebruiken, waardoor er aanzienlijk minder verfwolken 

ontstaan
• een lokale afzuiginstallatie plaatsen boven het emissiepunt van lasrook

• De bestrijding van de risico’s bij de bron maakt dure en ingewikkelde collectieve be-
schermingsmiddelen overbodig. In zoverre deze technische middelen goed functione-
ren, wordt het risico voor de werknemer aanzienlijk verlaagd.

5° Organisatorische maatregelen: integrale aanpak en gedrag
• Preventiemaatregelen hebben steeds economische, technische, organisatorische en 

menselijke consequenties.
• Bijvoorbeeld: een lokale afzuiging is duur; deze dient technisch geïntegreerd te wor-

den in de arbeidspost; deze vraagt organisatorische inrichtingen om operationeel 
te zijn en te blijven; de werknemers dienen voldoende gemotiveerd te zijn om deze 
correct te gebruiken, ondanks de tocht en het lawaai die wel eens onvermijdelijk 
zouden kunnen zijn

• De volgende maatregelen met betrekking tot gedrag vullen de collectieve preventie-
maatregelen aan, bijvoorbeeld:
• uit de emissiezone blijven
• contact vermijden tussen de huid en solventen
• het aantal personen dat met gevaarlijke producten werkt tot een minimum beperken
• de recipiënten gesloten houden

6° Persoonlijke beschermingsmiddelen
• De collectieve preventie- en beschermingsmaatregelen hebben voorrang op de per-

soonlijke beschermingsmaatregelen.
• Goed ontworpen collectieve beschermingsmiddelen hebben doorgaans weinig in-

vloed op het welzijn van de werknemers.
• PBM’s daarentegen brengen bijkomende werkbelasting en hinder met zich mee : ze 

worden bijgevolg niet altijd consequent gedragen.
• Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen dus enkel voorgeschreven te worden in-

dien de risico’s niet met de andere maatregelen kunnen beheerst worden.  
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3. Enkele vragen die men zich kan stellen bij een project inzake  
preventieve maatregelen

• Welke zijn de restrisico’s eens de preventiemaatregelen genomen zijn?
• Zijn de genomen maatregelen voldoende effectief om het blootstellingsniveau tot 

onder de grenswaarden te brengen?
• Zal het mogelijk zijn de residuele blootstelling te meten?

• Zijn er nieuwe risico’s ontstaan doordat er preventieve maatregelen genomen werden?
• Voorbeeld: een ontploffingsrisico bij werken in een gesloten systeem

• Hoe betrouwbaar zijn de genomen preventieve maatregelen, gezien de beschikbare 
technieken, de organisatie en de bedrijfscultuur?

 Voorbeelden:
• Zal het afzuigsysteem correct geplaatst worden?
• Zal het beschermingssysteem operationeel blijven?
• Zal de ademhalingsbescherming werkelijk gedragen worden?  

• Met welke factoren dient men rekening te houden opdat de preventieve maatregelen 
op een efficiënte en duurzame manier geïntegreerd worden in de bedrijfsorganisatie?
• techniek, proces 
• organisatie, procedures
• kennis, informatie, opleiding
• motivatie, mentaliteit
• didactische middelen

• Welke is de verhouding kosten – baten van de beoogde maatregelen?  
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Fiche 22: Productinventaris- 
risicobepaling

1. Inleiding
Een inventaris van de chemische stoffen en mengsels is naast een wettelijke vereiste, een 
onmisbaar instrument om een systematische beheersstrategie ten aanzien van chemische 
risico’s te kunnen voeren. De opmaak van een dergelijke inventaris dient daarom welover-
wogen te gebeuren daar de opgenomen gegevens achteraf gebruikt worden voor 
diverse doeleinden.

2.	Welke	producten	opnemen	in	de	inventaris?		
De eerste stap in de organisatie van een beheerssysteem voor chemische risico’s is het 
inventariseren van alle producten waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld.
Dit betekent dat niet alleen de gebruikte grondstoffen of chemische hulpstoffen in een 
inventaris moeten opgenomen worden maar ook:  

• de ontstane tussenproducten
• de degradatieproducten (dampen van ovens, uitlaatgassen van heftrucks of andere 

verbrandingsmotoren op de werkplek)
• de ontbindingsproducten
• gebruikte afdichtingsmaterialen (bijvoorbeeld asbestvezels en andere vezels in con-

structiematerialen en leidingen)
• hout- en metaalstof 
• siliciumhoudend stof (doorzagen en bewerken betonproducten enz.), 
• stof van activiteiten als slijpen, zandstralen, pleisteren, enz.
• de eindproducten

3.	Het	gebruik	van	de	opgenomen	producten
Omdat de inventaris, naast de wettelijke vereiste, ook een onmisbaar instrument is voor 
de risicoanalyse m.b.t. chemische risico’s is het noodzakelijk om per product ook het ge-
bruik aan te geven:

• welk is de toepassing in het bedrijf
• aan welke werkposten wordt het product gebruikt
• welke functies komen hiermee in contact
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4.	De	gevaarlijke	eigenschappen	van	de	gebruikte	stoffen	
Het opnemen van de gevaarlijke eigenschappen van de stoffen of mengsels (indeling vol-
gens CLP) is belangrijk gezien:

• het toelaat een overzicht te hebben van de gevaren op basis van toxicologische, fysi-
sche en milieu eigenschappen 

• dit het uitgangspunt is voor het bepalen van de potentiële risico’s waaraan de gebrui-
kers zijn blootgesteld.

De gegevens m.b.t. de gevaarlijke eigenschappen zijn terug te vinden in rubriek 2.1 van 
het veiligheidsinformatieblad (zie fiche 23 –analyse) en omvatten de indelingen in de geva-
renklassen, de gevarensymbolen, het signaalwoord, de H en P zinnen.

5. Andere gegevens op te nemen in de inventaris. 
Welke bijkomende informatie in de inventaris chemische agentia wordt opgenomen, dient 
weloverwogen te worden.  
Het bezitten van een inventaris van chemische agentia is immers vaak ook een vereiste 
die is opgelegd door andere wettelijke bepalingen (bv. indeling van gevaarlijke producten 
en sectorale voorwaarden i.v.m. opslag door milieuwetgeving) of is een vereiste voor het 
behalen van certificaten van veiligheid-, milieu- en kwaliteitszorgsystemen (ISO, OHSAS,  
…). 
Bovendien zijn er ook andere actoren of stakeholders die belang hebben bij een goede 
inventaris. Denk maar aan hulpdiensten zoals brandweer, ambulancediensten en civiele 
bescherming, openbare besturen van de gemeente of stad waar het bedrijf gelegen is, 
afnemers van geproduceerde producten, aannemers die werken komen uitvoeren, enz. 
Als gevolg hiervan is het nuttig extra gegevens zoals gebruikte hoeveelheden, vergunde 
hoeveelheden, vlampunt, kookpunt, explosiekarakteristieken, …. mee op te nemen in de 
inventaris.
Voor de aanmaak van de inventaris wordt aanbevolen een EXCEL file te gebruiken zoals 
bij het voorbeeld hieronder aangegeven, met op zijn minst de volgende kolommen:
1ste kolom: het inventarisnummer dat intern in het bedrijf gebruikt wordt
2de kolom: de commerciële naam van het product zoals gebruikt door de leverancier en 
vermeld op het veiligheidsinformatieblad. Dit kan ook de naam zijn van het intermediair 
product of het decompositieproduct.
3de kolom: de gegevens of het hier gaat om een mengsel	 of	 zuivere	 stoffen van een 
mengsel (de namen van de samenstellende stoffen zoals deze op de VIB’s in rubriek 3 
staan vermeld
4de kolom: de fysische toestand van het product (vast, vloeibaar, gasvormig, vloeistof in 
spuitbus, korrels …)
5de kolom: het algemeen gebruik in de onderneming (bv. ontvetter, grondstof, smeermid-
del, …)
6de kolom: de werkpost of afdeling waar dit product in het bedrijf wordt gebruikt (bv. on-
derhoudsafdeling, montageafdeling, …)
7de kolom: de functie van de werknemers die het product gebruiken. (bv. mechanieker, 
operator, magazijnier, …)
8de t .e .m . 16de kolom: de gevaarsymbolen
17de kolom: de nummers en H-zinnen van de risico’s van deze stoffen
18de kolom: de nummers en P-zinnen van de veiligheidsaanbevelingen
Volgende kolommen: andere informatie aan de inventarisatietabel toevoegen volgens de 
eigen noden:

• UN–codes voor transport van chemische agentia
• de gebruikshoeveelheden op jaarbasis 
• de vergunde hoeveelheden
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• vlampunt, kookpunt
• explosiekarakteristieken
• ...

Het voordeel van het gebruik van een Excel-sheet is dat er achteraf gemakkelijk allerlei 
bewerkingen mee kunnen uitgevoerd worden. Zo kan er niet alleen gesorteerd worden op 
functies, werkposten of toepassingen maar kan er ook gezocht worden op gevarensym-
bool of H zin. 
Een inventaris chemische agentia in Excel vormt aldus een goede basis voor verdere risi-
coanalyse en –evaluatie.  
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Fiche 23: Veiligheidsinforma-
tieblad (Safety Data Sheet)

De verplichting voor fabricanten, importeurs en verdelers van chemische agentia om een 
veiligheidsinformatieblad (VIB of SDS) te verstrekken, is opgenomen in de REACH- veror-
dening 1907/2006. Hierin wordt  aangegeven wanneer een veiligheidsinformatieblad moet 
worden verstrekt, welk formaat moet worden gebruikt en welke informatie dient te worden 
weergegeven in de 16 rubrieken. (zie bijlage II van EG 1907/2006).
Door de REACH verordening werden er enkele wijzigingen aangebracht aan de vroegere 
indeling. De nieuwe indeling is beter afgestemd op de aanbevolen indeling van het GHS, 
en bevat ook bijkomende informatie die op basis van REACH verkregen wordt. 
Naast de overname van de 16 rubrieken (en 64 subrubrieken) wordt de informatie in elke 
rubriek van het VIB ook onderverdeeld in een reeks gestandaardiseerde punten, zodat de 
noodzakelijke informatie gemakkelijk kan teruggevonden worden.
De nieuwe bepalingen in verband met het VIB leggen ook op dat alle punten moeten wor-
den ingevuld; het VIB mag dus geen blanco punten bevatten 
Tenslotte dient er na rubriek 16, voor bepaalde stoffen afhankelijk van hun risico’s en 
hoeveelheden die op de markt worden gebracht, een bijlage (E-SDS) worden toegevoegd 
waarin de voorwaarden worden beschreven voor veilig gebruik, opgesplitst per type van 
gebruik en afgeleid op basis van hun blootstellingsscenario’s.
In deze bijlage worden dus de verplichtingen beschreven waaraan de gebruiker binnen de 
12 maanden na ontvangst van de E-SDS dienen te voldoen. (zie ook fiche 45)
Het veiligheidsinformatieblad bevat de volgende 16 rubrieken met subrubrieken:
1.	 Identificatie	van	stof/preparaat/vennootschap/onderneming
1.1. Productinformatie
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
1.3. Details betreffende de verstrekker van het VIB (e-mail)
1.4. Telefoonnummers voor noodgevallen
2.	 Identificatie	van	de	gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
2.2. Etiketteringselementen
2.3. Andere gevaren
3 . Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen
3.2. Mengsels
4 . Eerste hulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerst hulpmaatregelen
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behande-

ling
5 . Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
5.3. Advies voor brandweerlieden
6 . Maatregelen bij accidenteel vrijkomen
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende
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6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
6.3. Insluitings- en reinigingsmethodes en -materiaal
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
7 . Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren van stof/mengsel
7.2. Voorwaarden voor veilige opslag en incompatibele producten
7.3. Specifiek eindgebruik
8 . Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
9 . Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
9.2. Overige informatie
10 . Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
10.2. Chemische stabiliteit
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
10.4. Te vermijden omstandigheden
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
11 . Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
12 . Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
12.3. Bio accumulatie
12.4. Mobiliteit in de bodem
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
12.6. Andere schadelijk effecten
13 . Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethodes
14 . Informatie met betrekking tot vervoer
14.1. VN-nummer
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
14.3. Transportgevarenklasse(n)
14.4. Verpakkingsgroep
14.5. Milieugevaren
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II MARPOL73/78 en de IBC-code
15 . Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen - wetgeving voor de stof 

of het mengsel
15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling
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16 . Overige informatie (o .a . aangeraden beperkingen)
Bijlage: E-SDS
Door REACH werden er enkele wijzigingen aangebracht aan de vroegere indeling, die 
verder werd gewijzigd door Verordening (EU) Nr. 453/2010, ter aanpassing van REACH.

VIB  Belangrijkste wijzigingen
RUBRIEK	1:	Identificatie	
van de stof of het meng-
sel en van de vennoot-
schap/ onderneming

Punt 1.1 – REACH registratienummers voor stoffen moeten vermeld worden als 
een stof geregistreerd is.

Punt 1.2 – Details van relevante geïdentificeerde gebruiken van de stof of het 
mengsel, en ook elk ontraden gebruik, met een verklaring waarom de stof of het 
mengsel niet mag worden gebruikt voor dat doel. Als de stof geregistreerd is on-
der REACH, of als een mengsel één of meer onder REACH

geregistreerde stoffen bevat, moeten deze gebruiken overeenstemmen met de 
blootstellingsscenario's bijgevoegd bij het VIB.

RUBRIEK	2:	Identificatie	
van de gevaren

Punt 2.1 – Indeling van de stof of het mengsel overeenkomstig de RGS/RGP (Re-
gelgeving gevaarlijke stoffen/regelgeving gevaarlijke preparaten, respectievelijk 
KB van 24 mei 1982 en KB van 11 januari 

1993) en overeenkomstig CLP.

Punt 2.2 – Etiketteringselementen: deze informatie werd verplaatst van Punt 15 
van het VIB naar Punt 2.2.

Voor stoffen en voor mengsels die overeenkomstig CLP werden geëtiketteerd 
vóór 1 juni 2015, moeten de indeling en de etikettering van het product zowel 
overeenkomstig RGS/RGP als overeenkomstig CLP gegeven worden. Vanaf 1 juni 
2015 moet enkel de indeling en etikettering overeenkomstig CLP vermeld worden. 
Bepaalde veiligheidsinformatiebladen voor mengsels die al in de toeleveringske-
ten waren vóór 1 juni 2015 kunnen de RGS/RGP indeling en etikettering tot 1 juni 
2017 blijven vermelden.

In sommige gevallen zou u enige verschillen kunnen opmerken tussen de indeling 
van een chemisch agens in Punt 2.1 en de etikettering in Punt 2.2. Dit ten gevolge 
van het feit dat sommige H-zinnen informatie herhalen, zodat de vermelding van 
beide zinnen onnodig is. Als een stof bijvoorbeeld ingedeeld is als ‘Aquatic Acute  
1, H400: zeer giftig voor in het water levende organismen’ en ook als ‘Aquatic 
Chronic 1, H410: zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige 
gevolgen’, moet enkel H410 op het etiket vermeld worden.

Punt 2.3 – Informatie over andere gevaren die geen indeling en etikettering tot 
gevolg hebben.

RUBRIEK 3: Samenstel-
ling en informatie over 
de bestanddelen

Punt 3.1 (Stoffen) – Dit punt zal normaal gesproken geen indelingsinformatie be-
vatten – zie Rubriek 2.

Punt 3.2 (Mengsels) – De CLP indelingen voor bestanddelen van mengsels zullen 
in dit deel van het VIB vermeld worden wanneer deze informatie ter beschikking 
gesteld is van de leverancier, evenals de RGS indelingen van deze bestanddelen. 
Vanaf juni 2015 moeten de RGS indelingen van de bestanddelen niet meer ver-
meld worden.

Wanneer bestanddelen zijn geregistreerd en de desbetreffende informatie is door-
gegeven aan de leverancier van het mengsel worden hun REACH registratienum-
mers vermeld.

RUBRIEK 4: Eerstehulp-
maatregelen

Punt 4.2 – Naast een beschrijving van de eerstehulpmaatregelen in punt 4.1, bevat 
dit punt van het VIB informatie over de waarschijnlijke symptonen en effecten van 
blootstelling, zowel acuut als uitgesteld.

RUBRIEK 5: Brandbe-
strijdingsmaatregelen

Significante veranderingen niet waarschijnlijk tenzij er nieuwe informatie over de 
gevaren van de stof of het mengsel wordt verkregen.

RUBRIEK 6: Maatrege-
len bij het accidenteel 
vrijkomen van de stof of 
het mengsel

Significante veranderingen niet waarschijnlijk tenzij er nieuwe informatie over de 
gevaren van de stof of het mengsel wordt verkregen.

RUBRIEK 7: Hantering 
en opslag

Significante veranderingen niet waarschijnlijk tenzij er nieuwe informatie over de 
gevaren van de stof of het mengsel wordt verkregen. Voor onder REACH gere-
gistreerde stoffen en mengsels met geregistreerde bestanddelen moeten de 
beschreven risicobeheersmaatregelen overeenstemmen met het blootstellingss-
cenario, indien dat gegeven werd.
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VIB  Belangrijkste wijzigingen
RUBRIEK 8: Maatrege-
len ter beheersing van 
blootstelling/persoonli-
jke bescherming

Punt 8.1 – Afgeleide doses zonder effect (DNELs), afgeleide dosis met minimaal 
effect (DMELs) en voorspelde concentraties zonder effect (PNECs) leveren bij-
komende informatie op over blootstellingsniveaus, veilig voor de menselijke ge-
zondheid en het milieu, en zullen opgenomen worden voor geregistreerde stoffen 
indien vereist voor de registratie, en voor geregistreerde bestanddelen van een 
mengsel. Bij het uitvoeren van uw risicobeoordeling op de werkplaats, moet er 
gestreefd worden de blootstelling van de werknemers te reduceren door middel 
van passende risicobeheersmaatregelen om aldus zo laag mogelijke blootstelling-
sniveaus onder de DNEL en DMEL te garanderen.

Punt 8.2 – Voor onder REACH geregistreerde stoffen en mengsels die geregis-
treerde bestanddelen bevatten moeten de beschreven risicobeheersmaatregelen 
overeenkomen met het blootstellingsscenario, 

RUBRIEK 9: Fysische en 
chemische eigenschap-
pen

Punt 9.1 – Onder dit punt vindt men een uitgebreidere set van fysisch-chemische 
eigenschappen die nuttig zijn voor het uitvoeren van risicobeoordelingen.

RUBRIEK 10: Stabiliteit 
en reactiviteit

Significante veranderingen niet waarschijnlijk tenzij er nieuwe informatie over de 
gevaren van de stof of het mengsel wordt verkregen.

RUBRIEK 11: Toxicolo-
gische informatie

Punt 11.1 – Naargelang stoffen het REACH registratieproces doorlopen, komen er 
meer gegevens beschikbaar en zal dit punt meer gedetailleerde informatie bevat-
ten over de verwachte gezondheidseffecten van stoffen en mengsels, en testge-
gevens om deze conclusies te ondersteunen. 

RUBRIEK 12: Ecologi-
sche informatie

Punt 12.5 – In de toekomst moeten veiligheidsinformatiebladen aangeven of er 
een evaluatie is uitgevoerd om te bepalen of de stof of stoffen als bestanddelen 
van een mengsel zijn beoordeeld op PBT (persistent, bioaccumulerend, toxisch) 
of zPzB (zeer persistent, zeer bioaccumulerend) eigenschappen.

RUBRIEK 13: Instructies 
voor verwijdering

Significante veranderingen niet waarschijnlijk tenzij er nieuwe informatie over de 
gevaren van de stof of het mengsel wordt verkregen..

RUBRIEK 14: Informatie 
met betrekking tot het 
vervoer

Significante veranderingen niet waarschijnlijk tenzij er nieuwe informatie over de 
gevaren van de stof of het mengsel wordt verkregen.

RUBRIEK 15: Regelge-
ving

Punt 15.1 – Dit punt zal niet langer informatie over de etikettering van de stof of 
het mengsel bevatten. Het zal gegevens bevatten over eventuele specifieke natio-
nale wettelijke bepalingen, indien van toepassing. Het zal ook gegevens bevatten 
over een eventuele autorisatie of beperkingen op basis van REACH voor de stof 
of de stof als bestanddeel van een mengsel.

RUBRIEK 16: Overige 
informatie

Significante veranderingen niet waarschijnlijk tenzij er nieuwe informatie over de 
gevaren van de stof of het mengsel wordt verkregen.

Om te kunnen controleren of het veiligheidsinformatieblad opgesteld werd conform de 
voorschriften van de Europese verordening werd door ECHA een checklijst opgesteld.  
Deze checklijst bevat 4 rubrieken:

• Voorblad: informatie over het bedrijf, de stof, …., met inbegrip van een aantal algeme-
ne vragen

• Vragen voor ontvangers: van toepassing als het te controleren bedrijf een afnemer is in 
plaats van een opsteller van het VIB 

• Op-locatie-checklijst: een klein aantal vragen over het VIB, die een inspecteur op loca-
tie kan controleren

• Kantoor-checklijst: een gedetailleerde controle van de inhoud van alle 16 rubrieken en 
subrubrieken van het VIB

Deze checklijst kan in verschillende talen gedownload worden via onderstaande link.
https://echa.europa.eu/documents/10162/966058/sds_checklist_nl.pdf/
Bijkomende en/of actuele informatie over de veiligheidsinformatiebladen of Safety Data 
Sheets is terug te vinden op de website van het Europees Agentschap voor chemische 
stoffen ECHA. https://echa.europa.eu/nl/home

https://echa.europa.eu/documents/10162/966058/sds_checklist_nl.pdf/
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Fiche 24: Etikettering

Fabrikanten, importeurs, downstreamgebruikers en distributeurs, alsmede producenten 
en importeurs van bepaalde specifieke voorwerpen, moeten de geïdentificeerde gevaren 
kenbaar maken aan de overige actoren in de toeleveringsketen, onder wie ook de indus-
triële gebruikers en consumenten.
Dit gebeurt door de stof of het mengsel in overeenstemming met CLP te etiketteren voor-
dat ze in de handel worden gebracht als:

• de stof of het mengsel is ingedeeld als gevaarlijk
• het mengsel een of meer stoffen bevat die zijn ingedeeld als gevaarlijk boven een be-

paalde drempelwaarde
• het voorwerp ontploffingseigenschappen heeft

De CLP-verordening bepaalt wat er op het etiket moet worden vermeld en waar de 
verschillende etiketelementen moeten worden geplaatst. Het etiket moet stevig worden 
bevestigd op een of meer verpakkingsoppervlakken met vermelding van het volgende:

• naam, adres en telefoonnummer van de leverancier
• de nominale hoeveelheid van een stof of mengsel in aan het publiek aangeboden ver-

pakkingen (tenzij deze hoeveelheid elders op de verpakking wordt vermeld)
• productidentificaties
• waar van toepassing gevarenpictogrammen, signaalwoorden, gevarenaanduidingen, 

veiligheidsaanbevelingen en aanvullende informatie die verplicht is op grond van an-
dere wetgeving

CLP beschrijft algemene etiketteringseisen om een veilig gebruik en veilige levering 
van	gevaarlijke	stoffen	en	mengsels	te	waarborgen.	 
In sommige gevallen geldt er vrijstelling van de etiketteringseis, bijv. voor stoffen en meng-
sels in kleine verpakkingen (in het algemeen minder dan 125 ml) of verpakkingen die an-
derszins moeilijk te etiketteren zijn. De vrijstellingen geven de leverancier de mogelijkheid 
de gevarenaanduidingen en/of veiligheidsaanbevelingen of de pictogrammen, die normaal 
gesproken verplicht zijn op grond van de CLP-verordening, achterwege te laten.
In boek III, titel 6 van de Codex over het welzijn op het werk zijn er ook bepalingen te 
vinden over recipiënten rond het aanbrengen van de veiligheids- en gezondheidssignale-
ring in gevallen die te maken hebben met “op permanente wijze”, “op occasionele wijze”, 
“werkzaamheden van korte duur”, “wisselende werkzaamheden”, de doeltreffendheid en 
mogelijke afwijkingsaanvragen.  
De verpakking van een gevaarlijke chemische stof moet zodanig ontworpen, vervaar-
digd en gesloten zijn dat ongewild verlies van de inhoud te allen tijde wordt voorkomen . 
De verpakkingsmaterialen moeten dus stevig en sterk zijn, en bestand tegen schade door 
de inhoud. Sluitingen voor meermalig gebruik moeten herhaaldelijk opnieuw kunnen wor-
den gesloten zonder ongewild verlies van inhoud.
De verpakking van een chemische stof voor levering aan het publiek mag niet de nieuws-
gierigheid van kinderen trekken of wekken, noch de consument misleiden. De verpakking 
mag niet in presentatie of ontwerp lijken op verpakkingen die voor levensmiddelen of dier-
voeders of geneesmiddelen of cosmetische producten worden gebruikt.
Uitgebreide informatie met betrekking tot de etikettering van chemische stoffen is terug 
te vinden in de brochure “Chemicaliën op de werkvloer: een nieuw etiketteringssysteem”, 
die kan gedownload worden op de website van de Federale Overheidsdienst Werkge-
legenheid, Arbeid en Sociaal Overleg https://werk.belgie.be/nl/publicaties/chemica-
lien-op-de-werkvloer-een-nieuw-etiketteringssysteem

https://werk.belgie.be/nl/publicaties/chemicalien-op-de-werkvloer-een-nieuw-etiketteringssysteem
https://werk.belgie.be/nl/publicaties/chemicalien-op-de-werkvloer-een-nieuw-etiketteringssysteem
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Hieronder worden de voornaamste elementen uit deze brochure weergegeven.

Nieuwe	gevarenpictogrammen
Door CLP worden de zeven vertrouwde oranje vierkanten vervangen door negen roodom-
rande ruitvormige pictogrammen. Zes van deze nieuwe symbolen lijken veel op de oude, 
maar zoals hierna vermeld zijn er drie nieuwe of aangepaste symbolen waar men mee 
vertrouwd zal moeten raken.

De drie nieuwe symbolen hebben de volgende betekenis:

Aard van het gevaar RGS/RGP symbool CLP pictogram
Kan op lange termijn 
ernstige gezondheids-
schade veroorzaken, 
zoals kankerverwek-
kendheid, mutageniteit 
in geslachtscellen, 
voortplantingstoxiciteit, 
sensibilisatie van de 
luchtwegen,	specifieke	
doelorgaantoxiciteit en 
aspiratietoxiciteit

ou

Minder ernstige 
gezondheidsgevaren 
zoals	irriterende	stoffen,	
huidallergenen en minder 
ernstige toxiciteit (scha-
delijk)

Bevat gas onder druk Geen symbool onder RGS/RGP

Signaalwoord
In CLP wordt een signaalwoord gebruikt om de ernst van het gevaar aan te duiden. Het 
nieuwe signaalwoord heeft twee niveaus:

• Gevaar - voor stoffen en mengsels met de meest ernstige gevaren
• Waarschuwing - voor stoffen en mengsels met minder ernstige gevaren

NB: In bepaalde gevallen is er geen signaalwoord vereist voor een gevaarlijke stof.
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Gevarenaanduidingen (H-zinnen)
De gevarenaanduidingen vervangen de waarschuwingszinnen (R-zinnen) en geven meer 
informatie over de aard van het gevaar. 
Vele ervan zijn dezelfde of zeer gelijkaardig als de R-zinnen. In sommige gevallen geven 
ze echter enigszins verschillende informatie. Sommige gevarenaanduidingen kunnen ge-
bruikt worden voor meer dan één gevarencategorie binnen een gevarenklasse; vandaar 
dat de H-zinnen alleen de indeling niet exact weergeven: de gevarenklasse en -categorie 
moeten ook vermeld worden.
Dit in tegenstelling tot het RGS/RGP systeem, waar de R-zinnen de indeling specifiek 
weergeven. De codenummers van de H-zinnen worden normaal gezien vermeld in het 
veiligheidsinformatieblad. Ze kunnen voor sommige producten ook vermeld worden op 
het etiket, maar dit is niet verplicht.

Codenummers voor gevarenaanduidingen (H-zinnen)

H200–H299 Fysische gevaren

H300–H399 Gezondheidsgevaren

H400–H499 Milieugevaren

Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen)
Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) vervangen de S-zinnen en geven advies over de te 
nemen preventiemaatregelen, maatregelen in geval van noodsituaties zoals eerste hulp, 
en advies over veilige opslag en verwijdering.
Er zijn meer P-zinnen dan S-zinnen, en verschillende leveranciers kunnen verschillende 
P-zinnen selecteren voor dezelfde stof of hetzelfde mengsel, afhankelijk van de grootte 
van de geleverde verpakking en hun kennis over de manier waarop de klanten de stof of 
het mengsel gebruiken. Normaal gezien staan er maximum zes P-zinnen op het etiket, 
tenzij de stof of het mengsel bijzonder gevaarlijk is. Andere relevante P-zinnen kunnen 
opgenomen zijn in het veiligheidsinformatieblad.

Codenummers voor veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen)

P 100 Algemeen

P 200 Preventie

P 300 Reactie

P 400 Opslag

P 500 Verwijdering

Aanvullende etiketteringselementen
Dit deel van het etiket is bestemd voor aanvullende zinnen die opgenomen werden in CLP, 
maar geen deel uitmaken van GHS. Deze aanvullende etiketteringszinnen geven geva-
renaanduidingen weer die niet in het GHS zijn opgenomen, en ook speciale etiketterings-
elementen voor mengsels gebruikt onder de RGP. Het bevat ook, indien van toepassing, 
informatie betreffende andere regelgeving, bv. over vluchtige organische verbindingen 
(VOC). Deze aanvullende informatie moet niet in een afzonderlijke sectie op het etiket 
staan, bijgevolg valt het mogelijk niet onmiddellijk op dat het over aanvullende informatie 
gaat. Ze moet echter wel dicht bij de overige verplichte informatie staan.



131Analyse

Codenummers voor aanvullende gevareninformatie

EUH001–EUH099 Aanvullende gevarenaanduidingen die opgenomen 
waren in de RGS/RGP maar niet in GHS

EUH201–EUH299 Bijkomende etiketteringselementen voor bepaalde 
mengsels

Gecombineerde etikettering met het oog op vervoer en levering .
Wanneer gevaarlijke stoffen en mengsels worden verpakt in één enkele verpakking, bij-
voorbeeld een vat of een IBC (intermediate bulk container), kan de leverancier, onder CLP, 
beslissen om CLP pictogrammen weg te laten als ze de gevarenklasse-informatie op de 
etiketten, aangebracht voor het vervoer van gevaarlijke goederen, zouden herhalen. Dit 
betekent dat u alle etiketten op een verpakking zal moeten controleren, zowel die voor de 
levering als die voor het transport, om ervoor te zorgen dat u geen informatie mist.

Etiketteringselementen onder de RGS en 
RGP

Etiketteringselementen onder CLP

Symbolen Gevarenpictogrammen

NB: Op enkele verpakkingen mogen CLP pictogram-
men weggelaten worden als ze de gevarenklasse-in-
formatie op de etiketten, aangebracht voor het ver-
voer van gevaarlijke goederen, zouden herhalen.

Gevaaraanduidingen (of soms niets) Signaalwoorden ‘Gevaar’ of ‘Waarschuwing’ (of soms 
niets)

Waarschuwingszinnen (R- zinnen) Gevarenaanduidingen (H-zinnen)

Veiligheidsaanbevelingen (S-zinnen) Veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen)

Bepaalde risicozinnen

Speciale etiketteringszinnen voor bepaalde mengsels

Informatie betreffende andere regelgeving

Aanvullende etiketteringsinformatie

Voorbeeld 1 - Etiquet voor een gevaarlijke stof

Naam en identificatie-
nummer van de stof

Gevarenpictogrammen

Aceton
EG No. 200-662-2

Gevaar

Naam, adres en telefoonnummer
van de leverancierABC Chemicals

Main Street
Anytown
Tel. 0123 456 789

Aanvullende informatie

Signaalwoord

Gevarenaanduidingen en
veiligheidsaanbevelingen

Nominale
hoeveelheid

500 ml

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt 
ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizelig-
heid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte/ 
vonken/open vuur/ hete oppervlakken - niet 
roken. Inademing van damp vermijden. Bescher-
mende handschoenen/ oogbescherming dragen. 
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen 
met water gedurende een aantal minuten. 
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. 
Blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats 
bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Herhaalde blootstelling kan een droge of een 
gebarsten huid veroorzaken.
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Voorbeeld 2 - Etiket voor een gevaarlijk mengsel

Voorbeeld 3 - Gecombineerd etiket met het oog op vervoer en op levering

Gevaren-
pictogrammen

Signaalwoord

Gevaren-
aanduiding 
en veiligheids-
aanbevelingen

Naam, adres 
en telefoonnummer
van de leverancier

Identiteit van 
de gevaarlijke 
componenten

Volg de gebruiksaanwijzing
Breng met een vochtige
doek op oppervlakten aan

SuperClean

Waarschuwing

Handelsnaam

Nominale 
hoeveelheid

500 ml

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Beschermende handschoenen /gelaatsbescherming 
dragen.  
BIJ CONTACT MET DE OGEN: 
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een 
aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien 
mogelijk. Blijven spoelen.  

Bevat anionische oppervlakteactieve stof <5%

Super Cleaning Company
New Works, Factory Road, Anytown
Tel. 0987 654 321

1 
 2

  3
  4

   
5 

 6

Danger

XYZ Chemicals
High Street
New Town
0987 654 321

Licht ontvlambare vloeistof en damp. 
Giftig bij inslikken. Giftig bij contact met de huid. 
Giftig bij inademing.Veroorzaakt schade aan organen.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete 
oppervlakken. - Niet roken. Nevel/damp/spuitnevel niet 
inademen. Beschermende handschoenen/beschermende 
kleding/oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk 
een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): 
verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met 
water afspoelen/afdouchen. Op een goed geventileerde 
plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Methanol
603-001-00-X

Methanol UN1230

Officiële vervoersnaam 
en VN-nummer 

Gevarenpictogrammen 
en signaalwoord

Gevaren-
aanduidingen 
en veiligheids-
aanbevelingen 

Vervoers-
etiketten

Chemische naam en 
productidentificatie
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Fiche 25: Bijzondere  
opslagvoorwaarden

Over	welke	producten	het	ook	gaat:
• de reglementaire fiches die de veiligheidsinformatie voor ieder in het bedrijf aanwezige 

product beschrijven zijn voor de werknemers ter beschikking
• alle middelen die nodig zijn om een veilige opslag, behandeling en transport, meer 

bepaald van de recipiënten, te verzekeren, zijn beschikbaar :
• hermetisch gesloten en duidelijk geïdentificeerd 
• stevig en dicht

Signalisatie en etikettering: 
• opslagzones worden aangegeven door middel van de passende pictogrammen (zie 

fiche 5)
• ieder opgeslagen product is voorzien van een conform etiket (zie fiche 4)

Een strikt beheer van de stock en de goederenstromen is georganiseerd:
• de inventaris van de opgeslagen producten bestaat en is up to date
• de incompatibele producten (zie fiche 27) worden in afzonderlijke zones opgeslagen, 

bijvoorbeeld:
• producten die met water kunnen reageren
• zeer zure producten van sterk basische producten
• toxische producten van ontvlambare producten
• ontvlambare producten van oxiderende producten
• …

• de tabel van fiche 7 vat de incompatibiliteiten samen inzake de opslag van gevaarlijke 
stoffen

• de stock wordt zodanig beheerd dat de eerst inkomende goederen ook de eerst uit-
gaande zijn 

• de procedures bestaan en zijn gekend inzake:
• de ontvangst van goederen
• de manipulatie en het transport van producten in de opslagzones
• de regelmatige controle van de verpakkingen en recipiënten
• de verwijdering van vervallen producten

• de opslag van materialen is gescheiden van de opslag van producten
• producten worden bewaard in hun oorspronkelijk recipiënt of in aangepaste recipiën-

ten
• de producten dienen opgeslagen te worden op stevige stapelrekken die voorzien zijn 

van de nodige lekbakken, inkuipingen, ….
• technische middelen (rekken, tafels, paletten...) zijn voorzien om de toegang tot de 

producten en de manipulatie ervan te vergemakkelijken 
• bijvoorbeeld een vrije doorgang langs de wand van het lokaal is voorzien

• er worden geen goederen die niet gerepertorieerd zijn opgeslagen, en er heeft slechts 
opslag plaats op daarvoor bestemde plaatsen
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• slechts dagvoorraden van producten bevinden zich op de werkplaats, de rest van de 
stock bevindt zich op een veiliger locatie

• buffervoorraden worden tot een minimum beperkt
• opslag is verboden in doorgangen, toegangszones, evacuatiewegen
• opslag is verboden voor preventiemiddelen als brandbestrijdingsmateriaal, (brandblus-

sers, hydranten), nooddouches, nooduitwegen
• opslag in de hoogte van gevaarlijke, volumineuse of zware producten wordt vermeden 
• het transport door middel van heftrucks heeft slechts plaats indien specifieke aanpas-

singen werden voorzien
• een regelmatig nazicht van deze aanbevelingen wordt uitgevoerd
• de toegang tot de opslagzones is voorbehouden aan competent, hiervoor speciaal 

opgeleid personeel
• opslag van lege recipiënten gebeurt op dezelfde wijze als volle recipiënten

Opslag	van	ontvlambare	producten
Gebruik, in geval er problemen zijn, de SOBANE Analyse-methode voor de preventie van 
brandrisico’s
In ieder geval:

• de hoeveelheid en de aard van de producten bepalen aan welke criteria de opslag-
plaats dient te voldoen
• voor kleine hoeveelheden licht ontvlambare producten volstaat meestal een brand-

werende kast met een aangepast pictogram op de deuren 
• voor grote hoeveelheden (100 liter) dient een afzonderlijke opslagplaats, buiten de 

werkplaats, te worden voorzien
• dit lokaal dient aan een aantal voorwaarden te voldoen op het vlak van brandveilig-

heid (brandwerende deuren en wanden), verluchting, verlichting en verwarming
• de grond dient de vorm van een kuip te hebben, om te vermijden dat eventuele 

vloeistoflekken wegstromen of binnendringen in aanpalende lokalen of het riool
• de opslag van gevaarlijke producten en de opslaglokalen vallen onder de milieuwet-

geving. In de milieuwetgeving worden vaak nog bijkomende eisen gesteld m.b.t. de 
opslag en het gebruik van deze stoffen.

• de opslag gebeurt in vaten of bussen
• in open lucht
• of in afgesloten lokalen die uitsluitend voor dit doel bestemd zijn
• die zich niet in de kelder bevinden
• die volledig bestaan uit metselwerk, beton of een ander onontvlambaar materiaal
• waarvan de deuren in ijzer zijn of in hout bekleed met ijzerplaten
• die naar buiten openen en automatisch terug sluiten
• die bovenaan en onderaan verlucht worden door verluchtingsgaten (bv. door middel 

van holle stenen)
• waar het verboden is om vuur te maken, te roken of een andere vlam binnen te 

brengen
Voor	ontvlambare	en	brandbare	vloeistoffen	specificeert	de	Codex:	boek	III,titel	5	de	
volgende veiligheidsaspecten en opslagvoorwaarden:

• De veiligheidsaspecten:
• het opslaan van zeer licht ontvlambare, van licht ontvlambare en ontvlambare vloei-

stoffen in verplaatsbare recipiënten mag enkel geschieden op plaatsen daartoe be-
stemd, te weten:

‣ 1° in open opslagplaatsen
‣ 2° in gesloten opslagplaatsen
‣ 3° in veiligheidskasten

• de bouw van een goede lekbak ( waterdichte bodem, onontvlambare resistente 
materialen,...) in geval van lek
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• de minimum inhoud van de opvangkuip van een veiligheidskast is gelijk aan of gro-
ter dan de inhoud van het grootste erin geplaatste recipiënt en is tenminste gelijk 
aan één vierde van de inhoud van alle erin geplaatste recipiënten.

 In de milieuwetgeving wordt hier nog een onderscheid gemaakt voor opslagplaat-
sen voor ontvlambare vloeistoffen (GHS02 met VP<55°C) die binnen of buiten wa-
terwingebieden en beschermingszones zijn gelegen.

- Buiten: klopt zoals het hier vermeld wordt
- Binnen: volume inkuiping = totale waterinhoudsvermogen van alle erin ge-

plaatste recipienten
• brandweerstandigheid
• verlichtingswijzen (enkel elektrisch) conform AREI
• de deuren van de opslagplaatsen (automatisch sluitend, openend naar buiten toe)
• verluchting (natuurlijk of kunstmatig) van de opslagplaatsen en de verluchting van 

de reservoirs
• bescherming tegen statische elektriciteit bij het vullen of ledigen van een reservoir
• de signalisatie ( nummer van het reservoir, naam van de opgeslagen vloeistof, ge-

vaarssymbolen en inhoud van het reservoir) zijn aan te brengen
• …

• Dit besluit is niet van toepassing op hoeveelheden kleiner dan:
• a) 50 liter zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen
• b) 500 liter ontvlambare vloeistoffen
• c) 3 000 liter brandbare vloeistoffen

• Codex: boek III, titel 5 behandelt de voorwaarden mbt volgende aspecten:
• opslag in verplaatsbare tanks 
• vaste opgestelde reservoirs
• rechtstreeks in de grond bedolven reservoirs
• reservoirs geplaatst in ondergrondse inkuipingen
• opslag in tanks
• beproevingen
• brandbeveiliging
• behandeling van de vloeistoffen
• betreden van ondergrondse reservoirs en tanks voor het uitvoeren van onderzoe-

ken, werken en herstellingen
• herstelling van verplaatsbare recipiënten
• signalisatie en toezicht
• voorlichting van de werknemers
• toezicht
• overgangs- en slotbepalingen

Opslag	van	bijtende	producten
• De recipiënten zijn vervaardigd uit inox of een synthetisch materiaal (bv. polyethyleen), 

of het zijn speciale recipiënten.
• Zuren en basen worden afzonderlijk opgeslagen.
• Er is een inkuiping voorzien voor het opvangen van lekken.
 Ook voor de opslag van niet-ontvlambare vloeistoffen zijn er regels voor het volume 

van de inkuiping:
- indien gelegen buiten waterwingebied (WW) of beschermingszone (BZ): volume 

inkuiping is 10% van het totale volume van alle erin geplaatste recipiënten of het 
totale volume van het grootste recipient.

- indien binnen WW of BZ: totale volume van alle erin geplaatste recipienten.
• De inkuipingsvoorwaarden opgelegd in de milieuvergunning worden nageleefd.
• Er is voldoende zand of een ander inert absorptiemiddel beschikbaar om vloeistoflek-

ken tegen te houden.
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Opslag	van	giftige	producten
• Alle giftige producten worden bij ontvangst in dichte recipiënten opgeslagen, in een 

kast, achter slot en grendel.
• De opslagplaats voldoet:

• aan de technische bouwvoorschriften
• aan de plaatsbeperkingen
• aan de afscheidingsvoorschriften (compartimenten)
• aan de manipulatie- en behandelingsverboden
• aan de etiketteringsvoorschriften
• aan de inkuipingsvereisten geformuleerd door de brandweer 
• aan de technische voorschriften voor de recipiënten

‣ recipiënten in metaal of synthetisch materiaal
‣ in laboratoria zijn glazen recipiënten met een maximum capaciteit van 3 liter 

toegelaten
‣ soms specifieke recipiënten

Opslag van explosieve stoffen
Algemene opslagvoorwaarden

• Opslag van ontplofbare stoffen kan enkel onder de voorwaarden van een opslag- en 
milieuvergunning (Vlarem I: art. 5§1, Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west betreffende de milieuvergunning, Decreet van het Waals Gewest betreffende de 
milieuvergunning).

• De ontplofbare stoffen zijn reglementair verpakt en voorzien van een reglementair eti-
ket. Dit wil zeggen UN-verpakkingen, geëtiketteerd en getest volgens de UN-code.

• Vorming van het personeel met betrekking tot de behandeling van de ontplofbare stof-
fen, de gevaren, is georganiseerd en er bestaan geschreven werkinstructies.

• Er bestaat een beleid met betrekking tot het beheer van de opslag van ontplofbare 
stoffen.

• Een register wordt actueel gehouden, waarin ten minste de aard en de hoeveelhe-
den van de opgeslagen gevaarlijke producten worden vermeld. Dit register dient raad-
pleegbaar te zijn zonder daarvoor de opslagzone te betreden.

• Het binnen brengen van radiozenders en –ontvangers, fotoapparaten en GSM's is ver-
boden of wordt strikt gecontroleerd.

• Gasleidingen en leidingen voor ontvlambare vloeistoffen zijn verboden in de opslag-
plaatsen.

Er wordt voldaan aan de bijzondere opslagvoorwaarden uit: 
• het Koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffen-

de het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van 
springstoffen

• de NFPA 1124 Code for the Manufacture, Transportation, and Storage of Fireworks and 
Pyrotechnic Articles

• de NFPA 495: Explosive Materials Code
• de AASTP-1 manual of Nato safety guidelines for the storage of military ammunition 

and explosives
• de Vlaamse, Waalse en Brusselse milieuwetgeving

Voor meer informatie raadpleeg het inspectie instrument “Opslag van ontplofbare stoffen” 
(zie fiche 41 analyse.)
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Scheidingsafstanden	voor	de	bovengrondse	opslag	van	gevaarlijke	vaste	stoffen	en	
vloeistoffen	geldig	in	Vlaanderen	(Vlarem	II	Bijlage	5.17.1)		
De gevarenpictogrammen waardoor gevaarlijke producten gekenmerkt worden, vormen 
de basis voor de identificatie van de scheidingsafstanden. Voor de bepaling van de schei-
dingsafstanden wordt onderstaand schema toegepast, wat impliciet een voorrangsbe-
paling volgens de gevarenpictogrammen van de gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen 
inhoudt.  
Hierbij is in elk geval met het volgende rekening te houden:  

• De opslag van ontploffingsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door 
het gevarenpictogram GHS01 moet gescheiden worden van andere gevaarlijke pro-
ducten. Deze scheiding betekent een afzonderlijk lokaal tenzij op basis van een code 
van goede praktijk voor vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpic-
togram GHS01 andere situaties kunnen toegelaten worden. Een code van goede prak-
tijk zal ook gevolgd worden voor de scheidingsafstanden tussen verschillende types 
van ontplofbare producten.

• De opslag van gassen (zoals flessen; aerosolen worden hiermee niet bedoeld) wordt 
gescheiden gehouden van de opslag van gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen. Voor 
de scheiding van gassen ten opzichte van ontvlambare vloeistoffen en vaste stoffen 
wordt verwezen naar de betrokken scheidingsafstanden voor gassen.

• De opslag van oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het geva-
renpictogram GHS03 wordt gescheiden gehouden van alle brandgevaarlijke vloeistof-
fen en vaste stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS02 met een minimum 
scheidingsafstand van 5 m. Indien in de opslagplaats zowel oxiderende vloeistoffen en 
vaste stoffen als brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen aanwezig zijn, wordt de 
scheidingsafstand groter naarmate de opslagcapaciteit van de opslagplaats groter is, 
en wel als volgt:  
10 m voor een opslagcapaciteit, per opslagplaats, ingedeeld in klasse 2
15 m voor een opslagcapaciteit, per opslagplaats, ingedeeld in klasse 1
20 m voor een opslagcapaciteit, per opslagplaats, ingedeeld in rubriek 17.2.2.

Indien de klasse-indeling per opslagplaats verschilt voor beide categorieën van produc-
ten, wordt de strengste voorwaarde nageleefd.
Indien er geen scheidingsafstand is voorgeschreven of indien de scheidingsafstand gelijk 
is aan 0 m, mogen de betrokken gevaarlijke producten samen gestapeld worden.
Algemeen geldt dat bij twijfel de te hanteren scheidingsafstand de grootste is van de af-
standen die uit deze bijlage volgen.
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Schema ter bepaling van de onderlinge scheidingsafstanden voor de opslag van gevaar-
lijke vloeistoffen en vaste stoffen
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Overige scheidingsafstanden
De opslag van gevaarlijke producten voldoet tevens aan de scheidingsafstanden (uitge-
drukt in meter) in onderstaande tabel:
Afstandentabel voor opslag van gevaarlijke vloeistoffen/vaste stoffen*

Gevaarlijk product 
gekenmerkt door 
gevarenpictogram**

Tank vloeibare 
inerte gassen (bv. 
N2, Ar, ...)

1 1 1 1 1 1 5/3 1

Tank vloeibare 
zuurstof

5/3 3 3 3 7,5/5 1/0 5 5/3

Opslag van meer 
dan 3.000 l H2 in 
een batterij

5 3 2/1 1 7,5/5 7,5/5 5 5

Limieten eigendom 5/3 3/2 2 1 7,5/5 7,5/2 5 5/3

* Als er geen onderscheid is tussen de scheidingsafstanden voor vloeistoffen en vaste stoffen wordt één afstand 
gegeven. Als voor vloeistoffen en vaste stoffen verschillende scheidingsafstanden gelden dan worden deze bei-
de afstanden gegeven gescheiden door een schuine streep (scheidingsafstand vloeistoffen/scheidingsafstand 
vaste stoffen).

** Voor gevaarlijke producten gekenmerkt door meerdere gevarenpictogrammen is de te hanteren scheidingsaf-
stand de grootste van de afstanden die uit deze tabel volgen.

Belangrijke Informatiebronnen:
Links
https://navigator.emis.vito.be
http://www.werk.belgie.be
https://echa.europa.eu/nl/information-on-chemicals
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/home
https://osha.europa.eu/nl

Scheidingsafstanden	voor	de	bovengrondse	opslag	van	gevaarlijke	vaste	stoffen	en	
vloeistoffen	geldig	in	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	(BHG)
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de vereisten voor de opslag van gevaarlijke 
producten niet in één wetgeving vervat maar worden ze opgelegd in uitbatingsvoorwaar-
den van een milieuvergunning die steeds kunnen gewijzigd worden. 
Er worden momenteel geen scheidingsafstanden voor de opslag van gevaarlijke vaste 
stoffen en vloeistoffen gehanteerd. De vaste stoffen en vloeistoffen moeten zo opgeslagen 
worden dat er geen risico bestaat dat ze met elkaar reageren of brand of explosie veroor-
zaken wanneer ze worden vermengd. De onverenigbaarheid van de producten is terug te 
vinden in de veiligheidsfiches. 
Praktisch betekent dit dat:

• onverenigbare vaste producten gescheiden moeten worden opgeslagen door ze in 
aparte compartimenten van de veiligheidskast te plaatsen of ze aan weerszijden van 
harde en onbrandbare wanden te plaatsen 

• onverenigbare vloeibare producten in afzonderlijke opvangbakken of inkuipingen ge-
plaatst worden

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/home
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Alle gevaarlijke producten die in grotere dan de hieronder vermelde hoeveelheden 
aanwezig zijn, moeten in een opslagplaats of veiligheidskast geplaatst worden:
zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen (VP ≤ 21°C) 50 liter

ontvlambare vloeistoffen (21°C < VP ≤ 50°C) 500 liter

licht ontvlambare vaste stoffen of vaste stoffen die in contact met water brandbare 
gassen ontwikkelen

50 kg

samengeperste, vloeibaar gemaakte of opgeloste gassen 300 liter

In deze opslagruimte is het verboden om gevaarlijke vloeistoffen over te gieten tenzij de 
vergunning of toelating dit uitdrukkelijk toelaat. In dat geval moeten de vloeistoffen voor-
zichtig boven een inkuiping overgeheveld worden.
Voor alle gevaarlijke vloeistoffen moet een inkuiping of opvangbak onder het recipiënt 
geplaatst worden met een capaciteit van minstens:

• het waterinhoudsvermogen van het grootste recipiënt aanwezig in de inkuiping
• 25% van het waterinhoudsvermogen van alle in de inkuiping geplaatste recipiënten 

voor ontvlambare vloeistoffen (gevarenaanduiding H224, H225 en H226), zeer giftige 
vloeistoffen (gevarenaanduiding H300, H310, H330) en explosieve vloeistoffen (geva-
renaanduiding H200, H201, H202, H203, H204 en H205)

• 10% van het waterinhoudsvermogen van alle in de inkuiping geplaatste recipiënten 
voor de andere gevaarlijke vloeistoffen

Indien opslag in een waterwingebied dan moet de capaciteit van de inkuiping minstens 
gelijk zijn aan het totale waterinhoudsvermogen van alle recipiënten die in de inkuiping zijn 
geplaatst.
De opslagruimte mag enkel gebruikt worden om gevaarlijke producten in op te slaan.
Lege vaten of vaten die resten van gevaarlijke producten hebben bevat, moeten worden 
opgehaald door een erkend ophaler. 
Indien gevaarlijke producten buiten worden opgeslagen, moet dit in een goed afgebaken-
de opslagzone gebeuren die in een veiligheidszone is gelegen. 

De veiligheidszone moet afgebakend worden door een brandwerende wand ofwel door 
een horizontaal gemeten afstand van 3 m rond de opslag. 
De opslagzone is:

• niet toegankelijk voor publiek 
• heeft voldoende brandblusmiddelen
• wordt beschermd tegen slechte weersomstandigheden en zonlicht
• heeft een fysieke beveiliging tegen voorbijrijdende voertuigen indien er verkeer kan 

langskomen
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Bron: 
• gids specifieke exploitatievoorwaarden:

‣ https://leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/de-specifieke-exploitatievoor-
waarden/gevaarlijke-producten-die-buiten-een-gebouw

‣ https://leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/de-specifieke-exploitatievoor-
waarden/gevaarlijke-producten-opgeslagen-een-gebouw

• uitbatingsvoorwaarden milieuvergunning (opleiding afvalbeheerders 2018 sylabus 
module 2B: gevaarlijke afvalstoffen, vanaf pg. 40)

‣ https://leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/vor-
ming-voor-afvalbeheerders-professionelen

 
Regels	voor	de	bovengrondse	opslag	van	gevaarlijke	vaste	stoffen	en	vloeistoffen	gel-
dig in Wallonië .
Voor de opslag van gevaarlijke stoffen (bv. zeer toxische, toxische, oxiderende, milieu-
gevaarlijke en (schadelijke + irriterende + corrosieve vloeistoffen) werden in Wallonië nog 
geen sectorale voorwaarden bepaald. 
Verder zijn er geen afstandsregels van toepassing tussen gevaarlijke stoffen.
In de algemene voorwaarden (conditions générales) zijn er weinig specifieke regels opge-
nomen voor de opslag van gevaarlijke stoffen of afvalbeheer.
Bepalingen met betrekking tot de inkuipingen bij de opslag van afvalstoffen in Wallonië zijn 
terug te vinden in volgende rubrieken van de Waalse milieuwetgeving.
63.12.05.05 Voor de opslag van afvalolie van minstens 2.000 liter is de opslagcapaciteit 
van de inkuiping:

• V inkuiping is minstens 50% van het totaal opgeslagen volume en
• V inkuiping is minstens de som van (volume van het grootste recipiënt + 25% van het 

volume van alle andere mobiele recipiënten)
63.12.05.04 Voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen geldt dezelfde regel voor de bepa-
ling van de opslagcapaciteit van de inkuiping.
Volgens art. 40 mag men geen andere gevaarlijke vloeistoffen in dezelfde inkuiping plaat-
sen indien deze gevaarlijke reacties zouden kunnen teweegbrengen met het opgeslagen 
product.
63.12.05.02.02 Voor de opslag van niet gevaarlijke afvalstoffen bepaalt men dat de op-
slagcapaciteit van de inkuiping minstens het volume van het grootste recipiënt moet zijn.

https://leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/de-specifieke-exploitatievoorwaarden/gevaarlijke-producten-die-buiten-een-gebouw
https://leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/de-specifieke-exploitatievoorwaarden/gevaarlijke-producten-die-buiten-een-gebouw
https://leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/de-specifieke-exploitatievoorwaarden/gevaarlijke-producten-opgeslagen-een-gebouw
https://leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/de-specifieke-exploitatievoorwaarden/gevaarlijke-producten-opgeslagen-een-gebouw
https://leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/vorming-voor-afvalbeheerders-professionelen
https://leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/vorming-voor-afvalbeheerders-professionelen


142 Analyse

Fiche 26: Beheer van  
afvalstoffen

1. Algemene bepalingen m.b.t. afval
Iedere afvalstof (dus ook lege recipiënten) is een chemisch product en dient als dusdanig  
te worden behandeld:

• het dient te worden geklasseerd, geïdentificeerd en geëtiketteerd
• het dient te worden opgeslagen volgens de opslagvoorwaarden die ook gelden voor 

het volle recipiënt
• het dient te worden gesorteerd  

• volgens het type gevaar dat de stof vertegenwoordigt
‣ huishoudelijk of daarmee gelijkgesteld afval
‣ gebruikte oliën
‣ gevaarlijk afval
‣ toxisch afval
‣ biologisch afval
‣ radioactief afval
‣ ...

• volgens het type afvalbehandeling
‣ recyclage en hergebruik (papier, gas, plastiek...)
‣ neutralisatie van het chemisch residu alvorens biocompatibel te kunnen storten
‣ eliminatie als recyclage en neutralisatie niet mogelijk zijn (geaggregeerde collec-

toren)
• het dient uit het bedrijf verwijderd en getransporteerd te worden door een gespeciali-

seerde firma en dit volgens de regels van het transport van gevaarlijke goederen
• voor ADR stoffen geldt de vereiste signalisatie (zie fiche 6)
• een certificaat van verwijdering van afval dient te worden geëist door de firma

Afvalstoffen worden verzameld conform de veiligheidsvereisten en de eisen inzake mili-
eubescherming.
De bevoegde instanties inzake afvalbeheer in België zijn in principe de drie regio’s, maar 
ook het federaal niveau, m.n. 

• Nationaal: Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedsel-
keten en Leefmilieu

 http://www.health.fgov.be
• Brussel: Leefmilieu Brussel
 https://leefmilieu.brussels
 https://environnement.brussels
• Wallonië: Office Wallon des Déchets  
 http://environnement.wallonie.be/
• Vlaanderen: 

• De Vlaamse milieumaatschappij (VMM) (voor afvalwater)
 http://www.vmm.be/
• OVAM: Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij
 http://www.ovam.be
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2. Wetgeving met betrekking tot afval. 
De aanpak van afvalstoffen is gebaseerd op een Europese richtlijn: de Europese kader-
richtlijn afvalstoffen (Richtlijn 2008/98/EG) 
Regionaal kunnen er kleine verschillen in aanpak zijn : 

2.1 Aanpak afvalstoffen in Vlaanderen
Sinds 2012 geldt in Vlaanderen het Materialendecreet voor duurzaam materialenbeheer. 
Bij dat decreet hoort een uitvoeringsbesluit, het VLAREMA (Vlaams reglement betreffende 
het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen). Dat bevat gedetailleerde 
voorschriften over:

• vervoeren en verhandelen van afvalstoffen
• rapporteren over afvalstoffen en materialen
• gebruik van grondstoffen
• selectieve inzameling (sortering en ophaling) bij bedrijven
• uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Voor bedrijven geldt dat minstens de volgende bedrijfsafvalstoffen moeten gescheiden 
worden aangeboden door de afvalstoffenproducent en afzonderlijk worden gehouden bij 
de ophaling of inzameling :

• klein gevaarlijk afval
• glasafval
• papier- en kartonafval
• gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
• groenafval
• textielafval
• afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
• afvalbanden
• puin
• afgewerkte olie
• gevaarlijke afvalstoffen
• asbestcementhoudende afvalstoffen
• afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde 

broeikasgassen bevatten
• afval landbouwfolies
• afgedankte batterijen en accu’s
• pmd-afval
• houtafval
• metaalafval
• recycleerbare harde kunststoffen
• geëxpandeerd polystyreen

2.2	 Aanpak	afvalstoffen	in	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormt de Ordonnantie afvalstoffen van 14 juni 2012 
een algemeen wettelijk kader om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen 
tegen de negatieve gevolgen van de productie en het beheer van afvalstoffen. Deze omvat 
algemene bepalingen over:

• algemene principes (afvalhiërarchie en zelfvoorziening)
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• criteria bijproduct, einde-afvalfase en afvalstof
• preventie en beheer van afvalstoffen
• materiële en financiële verantwoordelijkheid voor het beheer van afvalstoffen + uitge-

breide producentenverantwoordelijkheid
• bepalingen rond bepaalde afvalstoffen (gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte olie en bio-

afval)
• milieuvergunning, aangifte, erkenning, registratie
• belasting op verbranden van afvalstoffen
• toezicht en sancties

Inzake sortering van afval vermeldt artikel 19 van deze ordonnantie dat:
• een nuttige toepassing voor de afvalstoffen moet bevorderd worden
• afvalstoffen met andere eigenschappen mogen niet gemengd worden
• gescheiden inzameling is verplicht voor:

• papier en karton
• metaal
• plastic
• glas

Op 13 januari 2017 verscheen het uitvoeringsbesluit Brudalex in het Belgisch Staatsblad 
dat 11 andere uitvoeringsbesluiten rond het beheer van afvalstoffen ophief en voorname-
lijk als doel heeft om de administratie bij de afvaloperatoren te verminderen. De sorteer-
verplichting werd niet gewijzigd door de invoering van de Brudalex.
Naast deze ordonnantie wordt via de specifieke uitbatingsvoorwaarden van een milieuver-
gunning een selectieve inzameling van afvalstromen voor bedrijven opgelegd. Voor een 
bedrijf geldt dat minstens volgende bedrijfsafvalstoffen gescheiden moeten aangeboden 
worden door de afvalstoffenproducent en afzonderlijk moet worden gehouden bij de op-
haling of inzameling :

• PMD
• papier en karton
• verpakkingsglas
• plantaardig afval
• gevaarlijke afvalstoffen
• afval van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid:

• afgedankte batterijen en accu’s
• versleten banden
• afgedankte voertuigen
• afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
• afgewerkte olie

• bouw- en sloopafvalstoffen
Voor bouw- en sloopwerven waar geen melding- of milieuvergunningsplicht is (kleine wer-
ven) is de sortering van PMD, papier en karton, verpakkingsglas en plantaardig afval niet 
verplicht. Gevaarlijke afvalstoffen moeten wel steeds gesorteerd worden. Alle bouw- en 
sloopafvalstoffen (EURAL 17 xx xx) moeten gesorteerd worden in toegelaten verwerkings-
inrichtingen.
Voor afvalstoffen die aan boord van een vervoersmiddel (treinen, vliegtuigen, schepen,..) 
geproduceerd worden, is geen sorteerplicht door de afvalstoffenhouder van toepassing 
enkel voor gevaarlijke afvalstoffen. 
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Bron: 
• Opleiding afvalbeheerders 2018 presentatie module 1A: wetgeving > sorteerplicht)

• https://leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/vorming-voor-afval-
beheerders-professionelen

• Ordonnantie afvalstoffen van 14 juni 2012: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordon-
nantie/2012/06/14/2012031319/staatsblad

Brudalex:  
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_na-
me=wet&cn=2016120133 

2.3 Aanpak afvalstoffen in het Waals Gewest. 
De sorteerwetgeving voor Wallonië werd bij decreet vastgelegd op 27 juni 1996. Dit geldt 
voor alle houders en producenten van afval. De laatste update dateert van 5 maart 2015 
en stelt dat de Waalse bedrijven gerichter moeten sorteren. Dit strikter sorteren verloopt in 
drie fases waarbij de afvalstoffen gescheiden afgevoerd dienen te worden. 
De uitvoering dient aangetoond te worden d.m.v. een contract met een afvalverwerker en 
een factuur of certificaat van de samenwerking ermee.
vanaf 1 september 2015:

• batterijen en accu’s
• afgedankte banden
• afgedankte voertuigen
• afvaloliën
• fotoafval
• gebruikte frituuroliën (min. 50 liter per week)
• afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

vanaf 1 januari 2016:
• glas (vanaf min. 12 liter per week)
• pmd (vanaf min. 60 liter per week)
• industriële plastic folies zoals plastic hoezen en zakken (vanaf min. 200 liter per week)
• papier en karton in goede staat
• metaalafval (vanaf min. 120 liter per week)

vanaf 1 januari 2017:
• groenafval (vanaf min. 2,5 m³ per week)
• houtafval (vanaf 500 liter per week)
• schoon textielafval (min. 2,5 m³ per week)

Meer informatie is terug te vinden op http://environnement.wallonie.be.

https://leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/vorming-voor-afvalbeheerders-professionelen
https://leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/vorming-voor-afvalbeheerders-professionelen
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2012/06/14/2012031319/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2012/06/14/2012031319/staatsblad
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Fiche 27: Incompatibele  
chemische producten

Diverse chemische stoffen kunnen gevaarlijk reageren als ze onderling gemengd worden 
of in contact komen met andere stoffen of materialen.
Incompatibele chemische agentia geven een ongewenste chemische reactie bij vermen-
ging. De term ‘incompatibele chemische agentia’ verwijst meestal naar stoffen die dus-
danig met elkaar reageren dat de reactie een onmiddellijke bedreiging vormt voor de ge-
zondheid en veiligheid. Deze reactie kan bestaan uit een explosie, brand, vorming van 
giftige stoffen.
Voorbeelden van incompatibele producten:

- Natrium en water reageren tot natriumhydroxide en waterstofgas. Deze reactie is exo-
therm. Natriummetaal wordt heet en kan ontvlammen. Het vrijkomende waterstofgas 
reageert explosief met zuurstof uit de lucht.

- De combinatie van vloeibare javel met een zuur, zoals ontkalker, ontstopper, azijn of 
zoutzuur, veroorzaakt een scheikundige reactie waarbij chloorgas vrijkomt. Chloorgas 
is bijzonder irriterend voor de luchtwegen. 

 Bij vermenging van javel met ammoniak wordt chloramine gevormd, waarvan de toxi-
citeit vergelijkbaar is met die van chloor.  

 Een korte blootstelling aan chloramine veroorzaakt een irritatie van de bovenste lucht-
wegen met hoest, keelpijn, hoofdpijn en tranerige ogen. Bij een langdurige blootstelling 
of bij een hoge chloorconcentratie kunnen de longalveolen worden aangetast. Dit ver-
oorzaakt eerst verstikkingsverschijnselen en vervolgens, na een korte remissie, ernsti-
ge ademnood die kan evolueren tot acute ademnood of een acuut longoedeem.

De afstandsregels die worden gehanteerd bij de opslag van gevaarlijke stoffen zijn een 
richtlijn voor incompatibiliteit. Hoe hoger de afstand bij opslag, hoe hoger de incompati-
biliteit.
Informatie inwinnen over incompatibiteit gebeurt best als volgt:
In eerste instantie dient men zich te vergewissen van de compatibiliteit van gebruikte pro-
ducten door raadpleging van het VIB.
Informatie over de reactiviteit, de chemische stabiliteit, mogelijke gevaarlijke reacties, te 
vermijden omstandigheden, chemisch op elkaar inwerkende materialen en gevaarlijke 
ontledingsproducten is terug te vinden in rubriek 10 van het veiligheidsinformatieblad van 
de gebruikte chemische stof of mengsel. 
Een andere bron van informatie zijn de betrouwbare databanken voor chemische stoffen. 
Een voorbeeld van een dergelijke databank is de Gestis Substance Database van het Duit-
se IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutchen Gesetzlichen Unfallversichering.) Hier kan 
via de zoekfunctie op naam of casnummer van de stof gezocht worden naar” Hazardous 
Reactions”.
www.dguv.de/ifa/gestis-database 
Ook Bretherick's handbook of reactive chemical hazards is een standaardwerk voor che-
mische reacties.
Tenslotte zijn er diverse lijsten beschikbaar via internet. Deze kunnen gevonden worden 
door bijvoorbeeld de zoekwoorden “incompatible chemicals” in te geven in een zoekro-
bot.
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Hier geldt wel het voorzorgsprincipe dat de gevonden informatie best dient gecontroleerd 
te worden op volledigheid en betrouwbaarheid. 
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Fiche 28: Het hanteren van 
gassen

Samengeperste gassen: indeling en veiligheidsaanbevelingen volgens CLP

Indeling Samengeperst 
gas

Vloeibaar  
gemaakt gas

Sterk gekoelde 
vloeibare gas

Opgeloste gas

GHS-pictogrammen

Signaalwoord: Waarschuwing Waarschuwing Waarschuwing Waarschuwing

Gevarenaanduiding H280: Bevat gas 
onder druk; kan 
ontploffen bij 
verwarming

H280: Bevat gas 
onder druk; kan 
ontploffen bij 
verwarming

H281: Bevat sterk 
gekoeld gas; kan 
cryogene brand-
wonden of letsel 
veroorzaken

H280: Bevat gas 
onder druk; kan 
ontploffen bij 
verwarming

Veiligheidsaan- 
bevelingen i.v.m.  
preventie

P282 Koude-iso-
lerende hand-
schoenen/ge-
laatsbescherming/
oogbescherming 
dragen.

Veiligheidsaan- 
bevelingen i.v.m.  
reactie

P336 Bevroren 
lichaamsdelen 
met lauw water 
ontdooien. Niet 
wrijven op de be-
trokken plaatsen.  
P315 Onmiddellijk 
een arts raadple-
gen

Veiligheidsaan- 
bevelingen i.v.m.  
opslag

P410 Tegen zon-
licht beschermen. 
+ P403 Op een 
goed geventileer-
de plaats bewaren

P410 Tegen zon-
licht beschermen. 
+ P403 Op een 
goed geventileer-
de plaats bewaren

P403 Op een 
goed geventileer-
de plaats bewaren

P410 Tegen zon-
licht beschermen. 
+ P403 Op een 
goed geventileer-
de plaats bewaren

Veiligheidsaanbevelingen 
i.v.m. verwijdering

Voor een correcte opslag van gasflessen moet bovendien rekening gehouden worden met 
verschillende wetgevingen (Vlarem, Art. 52 van het ARAB, het AREI, ATEX- richtlijn…).
Milieuwetgeving verschilt in België naargelang het gewest. 

1. Sectorale voorwaarden geldig in Vlaanderen
De sectorale voorwaarden voor Vlaanderen zijn opgenomen in Vlarem II, afdeling 5.17.3.1 
en 5.17.3.2).
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlarem-II
Deze opslagvoorwaarden zijn van toepassing voor de opslag van gevaarlijke gassen in 
verplaatsbare recipiënten vanaf een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter. 
Hierbij dienen zowel de volle als de gebruikte gasflessen in rekening worden gebracht 
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(inclusief flessenbatterijen van minimaal 300 liter aangeschakeld aan een vast verbruiks-
toestel). Voor de opslag van spuitbussen gelden specifieke opslagvoorwaarden. Hiervoor 
wordt verwezen naar de desbetreffende informatiefiche.

Gassen worden ingedeeld in 4 groepen:
Groep 1:

ontvlambare gassen-
GHS02

Groep 2:

acuut toxische gassen  
GHS06

Groep 3: 

oxiderende gassen 
GHS03

Groep 4: 

overige gassen

1° groep: ontvlambare gassen, (gevarenpictogram GHS02):
a) gassen die alleen ontvlambaar zijn: bv. acethyleen, propaan, butaan
b) ontvlambare giftige of ontvlambare schadelijke gassen: bv. koolstofmonoxide (CO), 

ethyleenoxide (EO)
c) ontvlambare zeer giftige gassen: bv. arsine, fosfine

2° groep: giftige gassen, (gevarenpictogram GHS06):
a) gassen die alleen giftig of schadelijk zijn: bv. ammoniak
b) gassen die alleen zeer giftig zijn: bv. fosgeen
3° groep: oxiderende gassen, (gevarenpictogram GHS03):
a) gassen die alleen oxiderend zijn: bv. zuurstof, lachgas
b) gassen die ofwel zowel oxiderend als giftig zijn ofwel zowel oxiderend en zeer giftig 

zijn: bv. chloor, fluor, stikstofdioxide,..
4° groep: andere niet in groep 1 t .e .m . groep 3 bedoelde gassen: bv. argon, stikstof, 
helium, krypton, koolstofdioxide (CO2)

Inrichting van de opslagplaats  
• Verdeel de opslagplaats in verschillende stockeringszones. Elke stockeringszone mag 

enkel gassen bevatten die in eenzelfde groep zijn ingedeeld.
• Sla volle en lege gasflessen gescheiden op. Voorzie een duidelijke identificatie voor de 

opslag van lege en volle flessen.
• Hou tussen de stockeringszones een minimale scheidingsafstand aan (zie schema).
• Geef stockeringszones aan door middel van wanden, veiligheidsschermen, markerin-

gen op de grond, kettingen of vaste afbakeningen op 1 meter hoogte.
• Zorg dat de opslag enkel toegankelijk is voor gemachtigde personen. Sla de gasfles-

sen bijvoorbeeld op in afsluitbare metalen kooien of binnen een afsluitbaar hekwerk 
van onbrandbaar materiaal van minstens 2 m hoogte. Voorzie bovendien een duidelijk 
zichtbaar bericht dat de toegang verbiedt aan onbevoegde personen.

• Breng de nodige pictogrammen aan op een duidelijk zichtbare plaats: verboden te ro-
ken, vuur te maken en gebruik te maken van een toestel met open vuur of dat vonken 
kan verwekken.

• Zorg er voor dat er geen andere ontvlambare vaste stoffen en vloeistoffen of brandbare 
stoffen worden opgeslagen in de opslagplaats.

Bouwvoorschriften voor de opslagplaats
Een opslagplaats voor gasflessen moet aan de volgende eisen voldoen:
Vloer:

• weerstandbiedend en ondoordringbaar materiaal, waarbij de stabiliteit van de recipiën-
ten verzekerd is
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• niet lager gelegen dan het belendende terrein
• zonder holten of geulen

Dak (ingeval van opslagplaats van gassen van groep 1):
• onbrandbare materialen
• max. 20 % doorschijnend en zelfdovend materiaal

Voorzieningen:
• voor de kunstmatige verlichting is alleen elektriciteit toegelaten
• enkel verwarming door middel van vloeistof, stoom of hermetische elektrische appara-

ten is toegelaten evenals verwarmingssystemen die gelijkwaardige veiligheidswaarbor-
gen bieden

Voor gesloten opslagplaatsen moet rekening gehouden worden met de volgende bijko-
mende voorwaarden:
Locatie:

• niet in kelderverdieping
• niet onder of boven bewoonde lokalen

Verluchting:
• doelmatige verluchting (plaats en grootte van de openingen te bepalen op basis van 

opslagcapaciteit)
• openingen in verbinding met buitenlucht zowel kort bij de vloer als in het bovenste 

gedeelte van elk compartiment voorzien
• openingen voorzien van een onbrandbaar traliewerk of rooster.

Voorzieningen met betrekking tot brandveiligheid:
• lokalen volledig gebouwd uit onbrandbare materialen
• de wanden bestaan ofwel uit metselwerk met een dikte van tenminste 18 cm, ofwel uit 

beton met een dikte van tenminste 10 cm, ofwel uit enig ander materiaal met een dikte 
die een equivalente vuurweerstandscoëfficiënt heeft

• de deuren draaien naar buiten
• de vensters bestaan uit vaste ramen met gewapend glas.

Specifieke	voorschriften	voor	de	opslagplaatsen	van	ontvlambare	gassen	
(groep 1 SGH02    ) 

• De vorming van gevaarlijke elektrostatische ladingen moet voorkomen worden (o.a. 
aarding voorzien).

• Verwarmingstoestellen moeten op voldoende afstand van de gasflessen worden ge-
plaatst, zodat opwarming van de flessen wordt uitgesloten.

• De goede werking van de verwarmingstoestellen moet gegarandeerd zijn.
• Schoorstenen en lozingskanalen van opgezogen dampen zijn vervaardigd uit 

niet-brandbare materialen.
• Het is verboden met voertuigen binnen te rijden uitgezonderd voor laden/lossen, on-

derhoud, … en mits het nemen van voorzorgsmaatregelen.
• In het opslaglokaal is het verboden brandbare stoffen op te slaan op minder dan 5 

meter van de ontvlambare gassen.
• In het opslaglokaal is de aanwezigheid van aansluitingen op de riolering verboden, 

tenzij er een goed afsluitende luchtafsnijder aanwezig is of gassen lichter zijn dan lucht.
• De temperatuur tengevolge van warmte van technologische oorsprong mag de 40°C 

niet overschrijden.
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Overige aandachtspunten – goede praktijken (niet vermeld in Vlarem)
• Gasflessen worden bij voorkeur in een opslagplaats buiten geplaatst.
• Sla gasflessen steeds rechtstaand op. Zorg er voor dat zowel volle als lege flessen 

beschermd zijn tegen omvallen d.m.v. beugels, kettingen, spanbanden enz. 
• Plaats de gasflessen niet in volle zon of in een warme omgeving.
• Raadpleeg steeds de SDS van de gassen voor specifieke voorwaarden. 
• Vraag advies aan de brandweer en de preventieadviseur bij de inrichting van de op-

slagplaats. 
• Plaats de beschermkap op de fles zodat de kraan niet kan afbreken bij een eventuele 

val. 
• Zorg dat de gasfles altijd dichtgedraaid is na gebruik, ook als de gasfles leeg is. 
• Zorg voor geschikte brandblussers in de omgeving van de opslagplaats. 
• Verwijder gasflessen die niet gebruikt worden of leeg zijn uit de werkplaats en zet ze op 

de voorziene opslagplaats. 
• Vergeet niet de opslag van gasflessen te vergunnen vanaf 300 liter conform de milieu-

wetgeving ter zake. 
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2.	Sectorale	voorwaarden	geldig	in	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de vereisten voor de opslag van gasflessen 
niet in een wetgeving vervat maar worden ze opgelegd in uitbatingsvoorwaarden van een 
milieuvergunning die op termijn kunnen wijzigen. 
Net zoals in Vlaanderen worden er ook gasgroepen en scheidingsafstanden gebruikt. 
Gassen worden ingedeeld in 4 groepen volgens het gevarenpictogram dat op het product 
vermeld wordt:

1°groep: ontvlambare en/of ontplofbare gassen, (gevarenpictogram GHS01 of GHS02) 
zoals LPG, waterstof of acetyleen,..

2°groep: giftige gassen, (gevarenpictogram GHS06, GHS08, GHS09) zoals ammoniak, 
waterstofchloride, ethyleenoxide,..

3°groep: oxiderende gassen, (gevarenpictogram GHS03) zoals zuurstof, NOx, perslucht
4°groep: andere niet in groep 1 t.e.m. groep 3 bedoelde gassen

Scheidingsafstanden tussen de gasgroepen
Bij opslag van gassen van verschillende groepen is een scheidingsafstand tussen elke 
gasgroep nodig in overeenstemming met volgende tabel:

Groep 1

GHS 01, GHS 02

Groupe 2

GHS 06, GHS 08,

GHS 09

Groupe 3

GHS 03

Groep 1

GHS 01, GHS 02
5m

5m (≤ 10 000 l)
7,5 m (> 10 000 l)

Groep 2

GHS 06, GHS 08, GHS 09
5m 5m

Groep 3

GHS 03
5m (≤ 10 000 l)

7,5 m (> 10 000 l)
5m

Groep 4

Andere gassen
0 0 0
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Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4

Minimale veiligheidsafstand 
tussen de gasopslagplaats:

• opslagplaatsen voor ont-
vlambare of brandbare 
stoffen

• vonkbronnen (gereed-
schap, elektrischhe toe-
stellen die niet voldoen 
aan de ATEX-richtlijn, 
enz.),

• openbare wegen en om-
liggende eigendommen,

• bewoonde lokalen,
• rioleringen behalve als 

ze zijn voorzien van een 
reukafsnijder die in alle 
omstandigheden werkt.

5m (≤ 10 000 l)
7,5 m (> 10 000 l)

7,5m 5m 2m

De flessen met cryogene gassen:
• mogen zich niet op minder dan 10m van een bovengrondse leiding bevinden die ont-

vlambare vloeistoffen of gassen vervoert
• mogen zich in horizontale projectie niet op minder dan 2 meter van ondergrondse lei-

dingen bevinden indien de flessen gevuld zijn met andere dan inerte gassen
Bovenstaande scheidings- en veiligheidsafstanden zijn niet van toepassing indien een 
brandwerende wand van 2m hoog wordt geplaatst. 

Eisen van het opslaglokaal
Aan het opslaglokaal voor gasflessen worden in BHG eisen gesteld inzake

• elektriciteit: enkel elektrische verlichtingsmiddelen zijn toegelaten
• brandveiligheid: aanwezigheid van brandblusapparaten, brandwerendheid lokaal ge-

baseerd op ARAB, art. 52.2. 
• natuurlijke of mechanische ventilatie waarvan de locatie afhankelijk is van het feit dat 

het gas lichter of zwaarder is dan lucht
• vloer: mag over zijn hele omtrek niet lager liggen dan het omliggende terrein en mag 

geen openingen of goten bevatten indien de opgeslagen gassen zwaarder zijn dan 
lucht. De vloer is zo geplaatst dat de stabiliteit van de flessen verzekerd is.

• locatie: er mogen enkel gasflessen en de installaties die verbonden zijn aan de gasfles-
sen in het lokaal aanwezig zijn. De gasflessen mogen niet in de kelder worden opgesla-
gen tenzij het niet-ontvlambare en niet-giftige gassen zijn. De opslag van ontvlambare 
of gifitge gassen is ook verboden boven, onder en in een bewoond lokaal. 

Buitenopslag
Aan de buitenopslag worden volgende eisen gesteld:

• bescherming van gasflessen tegen voertuigbewegingen indien er verkeer langs kan 
komen

• plaats een onbrandbare, gedeeltelijk of volledig afgerasterde omheining van minstens 
2 meter hoog rondom de opslagplaats indien meer dan 1.000 l gasflessen wordt ge-
stockeerd

• duidelijke afbakening van de opslagzone door permanente vloermarkeringen of opslag 
in een afgesloten ruimte (muur/traliewerk)

• vloer: mag over zijn hele omtrek niet lager liggen dan het omliggende terrein en mag 
geen openingen of goten bevatten indien de opgeslagen gassen zwaarder zijn dan 
lucht. De vloer is zo geplaatst dat de stabiliteit van de flessen verzekerd is.
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Alle bovenstaande eisen voor binnen- en buitenopslag zijn slechts geldig indien > 300 l 
vloeibaar gemaakte of opgeloste gassen wordt opgeslagen in verplaatsbare gasflessen.
Bron:  

• Uitbatingsvoorwaarden milieuvergunning (sylabus module 2B: gevaarlijke afvalstoffen, 
vanaf pg. 51)
• https://leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/vorming-voor-afval-

beheerders-professionelen

3. Sectorale voorwaarden geldig in het Waals Gewest
63.12.07.03 Voor opslag van mobiele drukhouders met butaan of propaan en mengsels 
van samengeperste, vloeibaar gemaakte en opgeloste gassen onder druk (>100 kPa of 1 
bar) waarbij het totale volume van de containers groter is dan 300 l en kleiner dan of gelijk 
aan 700 l gelden volgende afstandsregels:  

• minstens 2 meter tot de limieten van de eigendom
• minstens 3 meter tot openingen van lokalen waar het open vuurverbod niet geldt
• minstens 5 meter tot brandbare stoffen, anders veiligheidsscherm vereist

De algemene en bijzondere voorwaarden voor opslag van drukhouders met gassen geldig 
in het Waals gewest zijn beschikbaar op de volgende website:  http://environnement.wal-
lonie.be/cgi/dgrne/aerw/pe/rubri/rubrique.idc?chx_rubri=63.12.07.03

https://leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/vorming-voor-afvalbeheerders-professionelen
https://leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/afvalbeheer/vorming-voor-afvalbeheerders-professionelen
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/aerw/pe/rubri/rubrique.idc?chx_rubri=63.12.07.03
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/aerw/pe/rubri/rubrique.idc?chx_rubri=63.12.07.03
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Fiche 29: Verdunnings-
ventilatie

Het doel van ruimteventilatie is de arbeidsplaatsen te voorzien van verse lucht conform 
de Codex boek III, titel 1 Basiseisen betreffende arbeidsplaatsen en niet de concentratie 
schadelijke stoffen tot een aanvaardbaar niveau te brengen ten einde gezondheidsrisico’s 
te voorkomen. Voor dit laatste dient een lokale afzuiging te worden voorzien (zie fiche 30).

Rekenvoorbeeld ontwerp ruimteventilatie door verdunning
Vraag steeds de hulp van een expert bij het ontwerp van een ruimteventilatie.
Indien het niet anders kan, kan men ruimteventilatie aanwenden teneinde de concentratie 
aan polluenten in een ruimte onder controle te houden.
Ter illustratie wordt een voorbeeld gegeven van hoe het vereiste extractiedebiet in een 
ruimte kan berekend worden. 
Het vereiste extractiedebiet kan berekend worden op basis van volgende formule (bij 25°C 
en atmosferische druk) 

 Q = 6 800 K x W x Ps / Pm x VL (m³ /s) 
 met Q is het debiet in m3/s

 W is het volume verdampte vloeistof per uur (liter/uur)
 GW is de maximale toegelaten grenswaarde voor het gas (Codex bijlage VI.1-1)
 SG is het soortelijk gewicht (kg/liter) van het product 
 MG is het molecuulgewicht van het product (kg/kmol) 
 K is de veiligheidsfactor (1-10 en hoger; de waarde van K die genomen wordt, 

hangt van de situatie af: een lage K wordt genomen wanneer er gewerkt wordt 
met stoffen die weinig gevaarlijk zijn (bvb stoffen gelabeld met een uitroepteken 
EN waarbij de positie van de werknemer zodanig is dat hij zich niet in de luchts-
troom bevindt. Wijkt men van deze situatie af, zal men een hogere K moeten 
selecteren.

Voorbeeld: Proces met een uitwaseming van aceton (GW 500 ppm) aan 1 liter/u
We gaan uit van een optimale situatie (K=1). Het beoogde extractiedebiet is dan:
Q = 6800 x 1 x 1 l/u x 0,79 kg/l / (58,08 kg/lmol x 500ppm) = 0,19 m3/s of 666 m3/h
Het berekende extractiedebiet is dus 666 m3/h. Teneinde dit debiet te halen, is het zaak 
om de ruimte van voldoende toevoerlucht (al dan niet mechanisch) te voorzien. De hoe-
veelheid van de toevoerlucht zal afhangen van het drukregime dat men wenst ten opzichte 
van naburige ruimten.
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Fiche 30: Lokale afzuiging

1. Inleiding
Deze fiche vult de gestelde principes in de fiche n°11 uit het deel Observatie aan voor de 
evaluatie van de bestaande installatie voor lokale afzuiging en de opzoeking van correc-
tieve maatregelen. 
Deze principes zijn van toepassing bij het concept of bij aanpassing van de afzuiginstalla-
tie.  Dit vereist evenwel een zekere expertise om tot een goed einde gebracht te worden. 
Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar referentiewerken van het 
“American Conference of Governmental Industrial Hygienists”, van andere instanties zoals 
HSE, INRS of naar de diverse Europese normen zoals vermeld in fiche 45.

2.	Keuze	van	de	lokale	afzuiging
De efficëntie van de lokale afzuiging verschilt per type. De verwachte blootstelling zal in 
grote lijnen het type lokale afzuiging bepalen.
Onderstaand schema kan als leidraad dienen bij de keuze van het juiste type lokale afzui-
ging:

Lokale afzuiging kan grofweg onderverdeeld worden in twee grote groepen
• Afzuigkasten
• Puntextracties

• Puntextracties die mede berusten op de beweging/energie van de contaminant
• Puntextracties die berusten op het vangen/capteren van de contaminant
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Onderstaand schema geeft een overzicht van de verschillende lokale afzuigsystemen.

3.	Aandachtspunten	bij	puntextracties
Positie van de afzuigmond t .o .v . de emissieoppervlakte  

• De afzuigmond dient zo dicht mogelijk bij het emissieoppervlak geplaatst te worden. 
De luchtsnelheid en dus ook de efficiëntie van de afzuiging neemt sterk af met de af-
stand tot de bron (evenredig met het kwadraat van deze afstand).

• De mond dient geplaatst te worden daar waar de polluenten de neiging hebben zich op 
te stapelen; hierbij dient rekening gehouden te worden met het proces, de omgeving 
(tocht) en met de fysische eigenschappen van de polluenten. 

• Het hoofd van de werknemer mag zich nooit tussen de bronafzuiging en het af te zui-
gen oppervlak bevinden. 

Vorm en dimensies van de afzuigmond
De vorm en de dimensie van de afzuigkap is afhankelijk van

• De afstand tot de emissiebron: hoe groter de afstand tot de bron, hoe grote de kap 
dient gedimensioneerd te worden.

• De luchtsnelheid ter hoogte van de afzuigmond: hoe lager de luchtsnelheid, hoe groter 
de kap dient gedimensioneerd te worden.

De luchtsnelheid in de afzuigmond
• de luchtsnelheid is groter in het midden en kleiner aan de randen 
• in een gleufvormige afzuiging is de luchtsnelheid groter ter hoogte van het aansluitpunt 

op het kanaal 
• de luchtsnelheid dient groter te zijn naarmate de af te zuigen deeltjes zwaarder zijn of 

indien deze een aanzienlijke initiële snelheid hebben (vernevelen ten opzichte van ver-
damping)

• ze dient groter te zijn indien transversale luchtstromen kunnen interfereren (open poor-
ten,...) 
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• ze dient groter te zijn naarmate de afstand waarover de deeltjes dienen afgezogen te 
worden groter is 

• het gevaar bestaat dat de luchtsnelheid vermindert, net zoals het debiet, met slijtage 
en bevuiling van de filters, de kanalen en de ventilator. 

Frequent voorkomende problemen bij puntextractie

Probleem Oplossing
Nutteloze openingen in het kanaal met parasitaire 
luchtstromen en een vermindering van het  nuttig 
debiet tot gevolg 

• dicht de nutteloze openingen af

Te veel afzuigkanalen  aangesloten  op 1 ventila-
tor met verlaagde luchtsnelheid ter hoogte van de 
afzuigmond tot gevolg

• debiet van de ventilator verhogen

• herverdeling van de afzuigpunten over meerdere 
onafhankelijke kanalen

Te kleine afzuigmond in vergelijking met de afme-
tingen van de bron: slechts een gedeelte van de 
emissies wordt afgezogen 

• Vergroten van de diameter van de mond met 
behoud van de luchtsnelheid (en dus verhogen 
van het debiet) 

• Wijzigen van de vorm van de mond zodat de bron 
omcirkeld wordt. 

• Verkleinen van het emissieoppervlak door afdek-
king met een deksel voorzien van een ontluch-
tingsopening. 

Het hoofd van de werknemer bevindt zich in het  
traject van de afgezogen dampen of gassen

• Dichter bij het  emissiepunt afzuigen 

• lateraal afzuigen

Baldakijnkap boven de werkpost: de emissies vers-
preiden zich in het lokaal en worden ingeademd door 
de werknemer. 

• Lateraal afzuigen dichter bij de bron

• Dimensionering van de kap herbekijken

• Efficiëntie van de extractiemond verbeteren

Afzuigmond te ver van de bron en op de verkeerde 
hoogte geplaatst:  weinig efficiënte afzuiging 

• Hoogte en afstand aanpassen 

• Efficiëntie verhogen door het toepassen van se-
gregatie (vb plastieken gordijnen)

Te lage luchtsnelheid in de afzuigmond • Herziening van het concept van de afzuigkanalen: 
aantal, dimensies, debieten, relatieve posities 

• Controle van de staat en en de werking van de 
kanalen, filters en ventilatoren  

Afzuigopening afgedekt tijdens de manipulatie van 
de stukken, bvb door een metalen plaat  waarop men 
laswerken uitvoert

• Afzuiging complementair bovenaan en zijdelings 

Te groot werkvlak (bvb tafel) met afzuiging langs 1 
zijde: de afzuigsnelheid is te laag aan de tegenover-
liggende zijde 

• Beperk de grootte van het werkvlak 

• Complementaire afzuiging langs onder, bvb via 
een geperforeerd  werkvlak. 

• Afzuiging langs beide zijden 

Slechts in een klein deel van de afzuigkap of flens 
een voldoende snelheid 

• Verdeel de aansluiting van het  kanaal op de kap 
of flens over meerdere aansluitpunten verspreid 
over de oppervlakte of lengte van de kap of flens 

• Herdimensioneer de afzuigmond 

• Verhoog het debiet

Afzuigsysteem  waarbij de afzogen lucht al dan niet 
na filtratie terug in de werkruimte geblazen wordt. 

• Laat het kanaal in de buitenlucht uitmonden

Controle	van	de	efficiëntie	van	de	puntextractie
• Worden visueel zichtbare emissies volledig opgezogen door de afzuiging? 
• Wordt een rookpluim vrijgelaten boven en aan de randen van het emissieoppervlak snel 

en volledig afgezogen? 
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• Voldoet de afzuigsnelheid aan het emissieoppervlak aan de aangeraden minimumsnel-
heden uit onderstaand schema.

Grootteorden van te creëren captatiesnelheden in functie van de emissiesnelheid en 
van eventuele parasitaire luchtstromen . 

Situatie Voorbeelden Captatiesnelheid m/s
initiële snelheid nul EN geen 
luchtbeweging

verdamping uit baden 0,25 à 0,5

middelmatige initiële snelheid EN 
(zeer) lichte luchtbeweging 

solderen 0,5 à 1

hoge initiële snelheid OF turbu-
lente lucht 

verfspuiten, brekers 1 à 2,5

zeer hoge initiële snelheid OF zeer 
turbulente lucht 

slijpen 2,5 à 10

4. Indienststelling
Het is van cruciaal belang om na installatie van lokale afzuiging een indienststelling te 
voorzien.
Een indienststelling omvat de volgende stappen:

• Nagaan dat de installatie van de hardware voldoet aan het ontwerp:
• Is de lokale afzuiging geïnstalleerd zoals deze oorspronkelijk is ontworpen?
• Zijn de juiste componenten aanwezig (juiste filters, juiste ventilator…)?
• …

• Nagaan van de technische prestaties van de lokale afzuiging:
• Luchtsnelheden in de kanalen, ter hoogte van afzuigopeningen…

• Nagaan van de efficiëntie van de lokale afzuiging
• Wordt de vooropgestelde eis met betrekking tot exposure benchmark gehaald?

• Verslaggeving dat dient als referentie voor het periodiek onderhoud/periodieke testen 
die zullen moeten uitgevoerd worden op de lokale afzuiging.

Tijdens de indienststelling worden eveneens de werkinstructies aangepast en worden bij-
komende maatregelen voorgeschreven waar.  

5.	Periodiek	onderhoud
Teneinde de efficiënte werking van de lokale afzuiging op lange termijn te garanderen 
dient de lokale afzuiging periodiek onderhouden en getest te worden. Als code van goede 
praktijk dient dit minstens jaarlijks uitgevoerd te worden. Lokale afzuiging in het kader 
van zeer gevaarlijke stoffen (bv isolatoren) dienen frequenter gecontroleerd te worden (bv 
halfjaarlijks).
Ter illustratie wordt onderaan een overzicht gegeven van de mogelijke periodieke testen 
per type lokale afzuiging.
Gesloten afzuigkasten

• Lekdichtheid;
• Lekdetectie;
• Filterintegriteit;
• Ventilatievoud;
• Druktesten;
• Handschoenbreuksnelheid;
• Alarmen.
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Gedeeltelijk gesloten afzuigkasten (bv zuurkasten, weegcabinetten, biosafety cabinet-
ten…)

• Raamsnelheid;
• Transportsnelheid;
• Rookvisualisatie;
• Filterintegriteit;
• Alarmen.

Laminaire Airflow Ruimtes (bv spray booths)
• Raamsnelheden;
• Rookvisualisatie;
• Filterintegriteit;
• Transportsnelheid;
• Alarmen.

Lokale puntextracties
• Raamsnelheid
• Rookvisualisatie;
• Filterintegriteit;
• Transportsnelheid.
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Fiche 31: Instrumentatie voor 
evaluatie van de verschillende 
types afzuigingen

Deze fiche heeft tot doel referenties te verschaffen in het kader van prestatietesten voor 
de verschillende type afzuigingen.

1. Kwantitatieve metingen
1.1 Schoepenrad anemometer  
Enkel te gebruiken voor raamsnelheidsmetingen.
Bij raamsnelheden dient het schoepenrad beduidend kleiner te zijn dan het te evalueren 
raamopening.
Meetbereik meestal tussen 0,3 m/s tot 50 m/s.

1.2 Hitte draad anemometer 
Af te raden bij kanaalmetingen voor explosie gevoelige stoffen en sterk vervuilde kanalen.
Meetbereik meestal tussen 0,05 m/s tot 50 m/s.

1.3	 Pitot	tube	in	combinatie	met	manometer	
Enkel te gebruiken voor kanaalmetingen.
Meetbereik minimaal vanaf 3 m/s.

2. Kwalitatieve metingen
1.1	 Rookpluim
De rookpluimmetingen worden gebruikt om de luchtstromen te visualiseren.

1.2	 Dustlamp	
De dustlamp wordt gebruikt om fugitieve emissies van aerosolen op te sporen.
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Fiche 32: Afzuigkasten of 
zuurkasten

1. Inleiding
Zuurkasten vormen in laboratoria vaak de belangrijkste onderdelen van de inrichting. Ze 
dienen er immers voor te zorgen dat er geen concentraties van schadelijke stoffen in de 
werkomgeving terechtkomen, maar dat deze stoffen efficiënt worden afgezogen. Zuurkas-
ten zijn er in vele uitvoeringen en varianten. Ze dienen gekozen te worden op basis van de 
uit te voeren activiteiten, de gebruikte producten, het concept van het laboratorium, … en 
dienen te voldoen aan de EN 14175-1 en -2: Zuurkasten - Eisen voor veiligheid en goede 
werking.
Hieronder volgt een greep van de belangrijkste aandachtspunten per type afzuigkast.

1.1	 Standaard	zuurkast
• De vereisten voor zuurkasten naar luchtsnelheid toe kunnen als volgt gespecificeerd 

worden:
• V5-50 : gemiddelde luchtsnelheid over alle werkstanden van 5 tot 50 cm opening
• V50 : gemiddelde luchtsnelheid bij de maximale werkstand van 50 cm opening
• Vx-140 : gemiddelde luchtsnelheid over alle werkstanden van X tot 140 cm opening
• V140 : gemiddelde luchtsnelheid bij de maximale werkstand van 140 cm opening
• Vmin : minimum luchtsnelheid in elk punt bij de maximale werkstand

• Functie van de zuurkast
• Deze is het afzonderen van de werknemer en het afvoeren van alle schadelijke pro-

ducten vrijgesteld tijdens werkzaamheden uitgevoerd door de werknemer in de 
trekkast.

• Naargelang de aard van de gemanipuleerde producten kunnen bijkomende eisen 
gesteld worden.  

• Certificatie
• Bij aanschaf is de zuurkast voorzien van een “type”-keuring overeenkomstig een 

erkende Europese norm:
• EN 61010 Normalisatie i.v.m. laboratorium apparatuur
• EN 14175-1 en EN 14175-2 Zuurkasten - Eisen voor veiligheid en goede werking

• Luchtsnelheid
• Voor een standaard zuurkast zijn onderstaande luchtsnelheden van toepassing:  

‣ V50  ≥ 0,50 m/s
‣ Vmin ≥ 0,23 m/s
‣ V5-50 < 1 m/s

• In uitzonderlijke gevallen, waar de producten niet als zeer toxisch zijn ingedeeld, is 
een V50 de 0,30 m/s toegelaten. 

• Bij voorkeur worden dergelijke zuurkasten voorzien van een kenteken zodat een 
duidelijk onderscheid te maken is met de standaard kasten.
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• Constructie van de kast
• De zuurkast zelf, het werkvlak en de nutsvoorzieningen zijn bestand tegen de ge-

bruikte chemische producten en tegen de gebruiksomstandigheden (temperaturen, 
water, corrosie, slijtage).  

• Ze is gemakkelijk te reinigen.
• De achterwand is niet reflecterend en gemaakt uit niet brandbaar materiaal (brand-

klasse A0).
• De kast is voorzien van een afzuiging aan de achterwand op niveau van het werk-

vlak (voor zware gassen) en bovenaan (voor lichtere gassen). 
• Ze is voorzien van een geschikte automatische sprinkler (93°C). 
• De zuurkast is aan de voorzijde afgesloten d.m.v. een schuifraam uit gelaagd veilig-

heidsglas, en is voorzien van één of meerdere handgrepen.  
‣ Het raam is verticaal, en eventueel ook horizontaal, verschuifbaar met een maxi-

male opening van 90 cm.
‣ De opening is begrensd op 50 cm d.m.v. een manuele beveiliging ofwel 140 

cm gemeten vanaf het vloeroppervlak voor een zuurkast waar men al staande 
werkt.

• De zuurkast is eventueel uitgerust met een bypass systeem dat de maximale lucht-
snelheid in het raamvlak beperkt.

• Het werkoppervlak kan een belasting van 200 kg/m2 dragen.
• De bedieningselementen evenals de stopcontacten zijn op het frontpaneel aange-

bracht zodat geen contact met vloeistoffen of gassen uit de zuurkast mogelijk is.
• Zuurkasten met watervoorziening zijn uitgerust met een geschikte afvoervoorzie-

ning.
‣ In geval van gebruik van solventen is de zuurkast voorzien van een uitgiettrech-

ter die door het werkblad gaat en uitmondt in een voldoende groot en geschikt 
recipiënt (bv. een cubitainer) dat in de onderkast staat.  Deze onderkast is voor-
zien van een venster en een afzuiging.

• De verlichting is uitgevoerd conform de normen van het lokaal en heeft een mini-
mum beschermingsgraad IP 55.

• De zuurkast is stabiel opgesteld en geluidsarm (< 60 dBA) met minimale trillingen.
• De kast is op een ergonomische wijze opgevat rekening houdend met staand en/of 

zittend werk (voldoende beenruimte, minimum 60 cm).
• Alle nutsvoorzieningen zijn duidelijk geïdentificeerd.
• Er is een positieve indicatie die aanduidt of de frontale luchtsnelheid binnen de 

ingestelde grenzen zit (b.v. een drukmeter).  Eventueel kan een noodstop voorzien 
worden (alarm).

• Het HVAC systeem is zo ontworpen dat dit steeds optimaal werkt, ook als alle zuur-
kasten binnen eenzelfde lokaal in werking zijn en de luchtdruk in het lokaal daalt.

• De positie van de zuurkast in het lokaal wordt zodanig gekozen dat invloeden van 
een eventuele externe luchtstroom beperkt is (bv. niet vlakbij een open raam of 
deur).

• Meting van de luchtsnelheid: aanbevelingen
• Het meten van de luchtintredesnelheid dient bij voorkeur gerealiseerd te worden 

door middel van een mechanische anemometer met grote diameter.
• Een hittedraadanemometer of een kleine schoepenanemometer wordt immers be-

invloed door randeffecten en leidt niet steeds tot een goed resultaat. 
• Meetcondities

‣ Tijdens de meting is de ganse ventilatie in normale werking. 
‣ De luchtsnelheid wordt gemeten in het open raamvlak (niet in de kast zelf). 
‣ Voor nieuwe installaties dient het schuifraam geopend te zijn tot tegen het ma-

nueel ontgrendelingssysteem (0,5 m). 
‣ Voor bestaande installaties wordt het schuifraam volledig geopend.  Vervolgens 

wordt het schuifraam geleidelijk gesloten tot de luchtsnelheid voldoet aan de 
richtwaarden.  Bij die stand wordt een éénduidige markering aangebracht.

‣ Dergelijke luchtsnelheidsmetingen kunnen eventueel aangevuld worden met 
rooktesten die toelaten de luchtcirculatie in de kast en aan de voorzijde van de 
kast te visualiseren. 

• 
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1.2 Handschoenkast (gloveboxen)
Deze toestellen worden vooral gebruikt ter bescherming tegen biologische risico’s en in 
geval van zeer toxisch stof.

• Gevaarlijke manipulaties (zeer toxische producten zoals actieve stoffen van genees-
middelen, virus, ...) dienen in volledig gesloten kasten uitgevoerd te worden. 

• De kasten dienen in onderdruk te staan. 
• Er mogen geen openingen zijn tijdens de werking. 

1.3	 Gesloten	afzuigkasten	rond	een	machine,	een	bad
• In onderdruk houden (te testen door middel van rooktest).
• De afzuiging verdelen over het oppervlak in geval van een grote kast. 
• De ramen en deuren van de kast sluiten tijdens werking. 
• Noodzakelijke openingen zo klein mogelijk houden.  

1.4	 Speciale	zuurkasten
• Het betreft zuurkasten voor grote opstellingen waarvan het werkoppervlak dikwijls tot 

vloerniveau verlaagd is.  In dat geval spreekt men van een instapzuurkast gezien de 
werknemer in de kast kan gaan.

• De principes voor een dergelijke zuurkast zijn die van een standaard zuurkast, op vol-
gende punten na:
• afzuiging langs boven én beneden
• er zijn montagestukken voorzien om de opening te verkleinen

• voor een instapzuurkast zijn onderstaande luchtsnelheden van toepassing:  
• V140  ≥ 0,50 m/s
• Vmin  ≥ 0,23 m/s
• Vx-140  < 1 m/s

• Deze instapzuurkast is echter alleen geschikt voor werkzaamheden met producten die 
niet zijn ingedeeld als zeer toxisch.

1.5	 Radiochemische	zuurkasten
• Consulteer hiervoor een expert in radioprotectie
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Fiche 33: Ademhalings- 
bescherming

1. De verschillende types van ademhalingsbescherming
Het type van de ademhalingsbescherming wordt gekozen op basis van de agregatietoe-
stand van de stof waartegen dient beschermd te worden. 
Volgende agregatietoestanden zijn mogelijk:  

Type Omschrijving
Stof ontstaat als vaste materialen vergruisd worden: hoe kleiner het stof, hoe 

gevaarlijker.

Vezels ontstaan door bewerken en gebruiken van vezelstructuren (glasvezel, kera-
mische vezels, asbest, …)

Nevel ontstaat door condensatie van materiaal bij kamertemperatuur en door het 
opwervelen of verspuiten van een vloeistof.

Rook ontstaat als vaste materialen onder inwerking van grote hitte ontleed worden, 
bv. lasrook.

Gas gasfase van een stof met een kookpunt lager dan 20°C. Deze gassen kunnen 
zich snel over grote afstanden verspreiden

Damp is een gasvormige toestand van stoffen, die bij kamertemperatuur nog gedeel-
telijk vloeibaar of vast zijn.

Stoffilters zal men gebruiken wanneer men te maken heeft met stof, nevel, rook en vezels. 
De manier van filtering kan vergeleken worden met die van een zeef : hoe fijner de zeef, 
hoe beter de filtering. 
Stoffilters	en	stofmaskers worden ingedeeld volgens drie klassen, waarbij FF staat voor 
Filtering Facepiece (mondmasker) en P voor partikel.

Indeling Bescherming tegen
P1/FFP1 Inert stof, rook en nevel die geen verandering teweegbrengen in de structuur 

van de ademhalingswegen. Grenswaarde ≥ 10 mg/m3

P2/FFP2 Schadelijk stof, rook en nevel die ademhalingswegen kunnen aantasten. Gren-
swaarde tussen 10 mg/m3 en 0,1 mg/m3

P3/FFP3 Hogere concentraties schadelijk stof, rook en nevel die ademhalingswegen 
kunnen aantasten. Grenswaarde tussen 10 mg/m3 en 0,1 mg/m3

P3 Hoog toxisch stof, rook en nevel die opgenomen kunnen worden in het bloed: 
deeltjes van kankerverwekkende stoffen, asbest, deeltjes van radioactieve 
stoffen, bacteriën, virussen, enzymen en sporen. Grenswaarde ≤ 0,1 mg/m3
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Typische voorbeelden waar de draagplicht van stofmaskers wordt geadviseerd:

• slijpen van steenmateriaal (FFP1)
• schuren van plaasterwerken (FFP1)
• verwerken van verschillende soorten houtsoorten (FFP2, FFP3)
• lassen (FFP3)
• asbeststaalnames voor asbestinventarissen of eenvoudige handelingen uitvoeren tij-

dens het verwijderen van asbesthoudende materialen (FFP3)

Gasfilters	(halfgelaats-	en	volgelaatsmaskers) zijn voorzien van actieve kool, wat de gas-
molecules tegenhoudt. De actieve kool is vaak doordrongen van andere stoffen, waardoor 
gassen chemisch gebonden worden. Een bepaald procédé werkt voor één gas, maar niet 
voor andere. Gasfilters zijn dus specifiek voor een bepaald gas of een groep van gassen.
Ze worden ingedeeld d.m.v. een letter en een kleurencode in functie van het soort chemi-
sche producten waartegen ze beschermen:
Filters van type A, B, E en K worden verder nog in klassen onderverdeeld op basis van 
hun filtercapaciteit: 
Filterklasse 1 - kleine capaciteit, tot 1000 ppm 
Filterklasse 2 - gemiddelde capaciteit, tot 5000 ppm 
Filterklasse 3 - grote capaciteit, tot 10 000 ppm  

Kenletter Kleur Bescherming tegen
A bruin organische gassen en dampen, oplosmiddelen met kookpu-

nt hoger dan 65°C

B grijs anorganische gassen en dampen

E geel zwaveldioxide en waterstofchloride

K groen ammoniak en organische ammoniakderivaten

AX bruin organische gassen en dampen met een kookpunt lager dan 
65°C

Hg-P3 rood/wit kwikdamp

CO zwart koolmonoxide

NO-P3 blauw/wit nitreuze gassen en dampen

Recator P3 orange radioactieve iodines

Gasfilterklasse Concentratie (max .) van schadelijk gas  
in de lucht

1 0,1 Vol % (max. 1 000 ppm)

2 0,5 Vol % (max. 5 000 ppm)

3 1 Vol % (max. 10 000 ppm)
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Gecombineerde	filters bevatten zowel een stoffilter als een filter met actieve kool. In hun 
beschrijving vinden we volgende gegevens terug:

• type van gasfilter: A, B, E, K
• klasse van gasfilter: 1, 2, 3
• klasse van stoffilter: P1, P2, P3

Zo wordt een gecombineerde filter van type B, filter klasse 2 voor gassen en P3 voor stof, 
aangeduid als B2-P3.
Typische voorbeelden waar de draagplicht van halfgelaatsmaskers met gas/damp filter 
wordt geadviseerd:

• spuitcabines enkel gebruiken van solventen (A2-filter) – niet permanent
• spuitcabines enkel water gedragen verven (ABEK2-filter) – niet permanent
• beitsen van metalen (B2 of ABEK2-filter)
• werken met aceton (AX-filter) - slechts éénmalig bruikbaar!

Omgevingsonafhankelijke ademhalingsbescherming  
Tot deze groep behoren de kappen en maskers op een persluchtnet of maskers op een 
persluchtapparaat.
Kappen en maskers op een persluchtnet hebben een beperkte bewegingsvrijheid, aange-
zien zij perslucht binnen krijgen via een lange slang (de lengte van de slang is genormeerd).
Systemen met een persluchtapparaat, waarbij de persoon zijn eigen lucht bij heeft, ver-
groten de bewegingsvrijheid van de gebruiker.
Bij het dragen van volgelaatsmaskers dient men op voorhand te beoordelen of men een 
bescherming dient te voorzien met overdruk. Systemen op overdruk vereisen het gebruik 
van een ademhalingsautomaat (longautomaat) die constant een overdruk geeft, zelfs bij 
lekken via kleine gaatjes of spleetjes van het masker. Systemen zonder overdruk kunnen 
nooit garanderen dat er in het masker (of kap) een constante overdruk is. Normaal geven 
deze systemen voldoende overdruk, maar bij zware inspanningen of een lek kan het zijn 
dat men dan geen overdruk heeft, waardoor chemische agentia kunnen worden inge-
ademd.
Zo wordt er in besloten ruimtes steeds gewerkt met systemen met overdruk (met adem-
halingsautomaat).
Typische voorbeelden waar de draagplicht van volgelaatsmaskers of kappen op perslucht 
wordt geadviseerd: 
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• permanent werken in een spuitcabine
• spuiten van isocyanaathoudende verven
• tijdelijk werken in een besloten ruimte (volgelaatsmasker met perslucht)
• zandstralen (kap met perslucht)

2. De nominale protectiefactor
De nominale protectiefactor geeft op basis van genormaliseerde testen aan welke graad 
van bescherming mag verwacht worden van de ademhalingsbescherming. 
De nominale protectiefactor (NPF) geeft de verhouding aan tussen de concentratie van 
een schadelijke stof aanwezig buiten het masker (in de omgevingslucht) en de concen-
tratie van de stof welke door de gebruiker wordt ingeademd aan de binnenzijde van het 
masker:

NPF (Nominale Protectie Factor)  =  Concentratie van de stof in de omgevingslucht
 Concentratie van de stof aan binnenzijde van    
      het ademhalingsbeschermingsmiddel  

Hoe hoger de nominale protectiefactor, hoe beter het masker beschermt.
In onderstaande indicatieve tabel wordt aangegeven welke NPF de verschillende types 
van ademhalingsbescherming geven.

NPF Type ademhalingsbescherming
50 000 Longenautomaat op perslucht

2 000 Volgelaatsmasker met gasfilter

1 000 Volgelaatsmasker op perslucht of motorunit

500 Volgelaatsmasker met P3

200 Sommige luchtkappen

50 Sommige luchtkappen

16 Stof- en halfmasker P3

10 Halfmasker met gasfilter 

4 Sommige luchtkappen

Volmasker met P2

Stof- en halfmasker P2

Stof- en halfmasker P1

In veel landen wordt gewerkt met een TPF (Toegekende Protectie Factor), die lager ligt 
dan de NPF.
Welke protectiefactor minimaal nodig is, kan berekend worden door de concentratie van 
de stof in de lucht op de werkplek te delen door 50 % van de grenswaarde van die stof.
Bijvoorbeeld: een concentratie van een stof van 150 ppm in de lucht en een grenswaarde 
voor deze stof van 10 ppm geeft een minimale te bereiken NPF voor de ademhalingsbe-
scherming van 30. 
Voor carcinogene, mutagene, reprotoxische en sensitiserende stoffen wordt de concen-
tratie vastgelegd op 1% van de grenswaarde.
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Aandachtspunten 
Alleen als het stof-/halfgelaats-/volgelaatsmasker op een juiste manier gedragen wordt, 
kan het afdoende bescherming bieden. De opzet- en onderhoudsinstructies die door de 
fabrikant opgesteld zijn, dienen voor ingebruikname ingeoefend en periodiek getraind te 
worden. Met name de controle van de randafsluiting is belangrijk: dit wordt gedaan via 
pasvormtesten (lekdichtheidstesten) of ook wel Face Fit tests genoemd.
Voor ieder gebruik dient er door de gebruiker een fit check uitgevoerd te worden. Dit is een 
eenvoudige en snelle evaluatie om na te gaan of het masker nauw aansluit aan het gelaat. 
Men dient hiervoor de filteringang kort met de handen te blokkeren en daarna proberen 
te ademen. Indien men geen lucht krijgt, is de fit check geslaagd; indien men wel nog kan 
ademen is er een lek en dient men het masker beter te doen aansluiten.
Baarddragers (een stoppelbaard is ook een baard) dienen op te passen met stofmaskers, 
half- of volgelaatsmaskers met stof- of gas/dampfilters. Dit omdat er een lek kan ontstaan 
tussen masker en baard, waardoor gevaarlijke stoffen het masker binnendringen en de 
theoretische beschermingsgraad niet meer van toepassing is.
Indien een persoon met een baard werken dient uit te voeren waarbij hij in contact komt 
met chemische stoffen, wordt een kap aanbevolen.
Het dragen van een bril kan zonder problemen in stofmaskers, halfgelaatsmaskers en 
kappen.
Voor volgelaatsmaskers bestaat er een beugelsysteem (brilframe) waar men een bril met 
correctieglazen en zonder oorveren opklikt.
Het dragen van een masker is vaak geen sinecure; het komt onnatuurlijk over en stuit vaak 
op weerstand bij de gebruiker. De werknemers en werkgever dienen dan ook regelmatig te 
evalueren of de gebruikte ademhalingsbeschermingsmiddelen nog correct en consequent 
gedragen worden.

3.	Keuze	van	de	ademhalingsbescherming
Het type van ademhalingsbescherming dat moet toegepast worden hangt af van: 

• de zuurstofconcentratie in de omgevingslucht
• de aard van de chemische producten waartegen men zich wil beschermen
• de concentratie ervan in de omgevingslucht
• de bewegingsvrijheid die men wenst te behouden
• de gewenste autonomie

De verschillende types adembescherming kunnen in 2 grote groepen worden onderver-
deeld:  

• omgevingsafhankelijke adembescherming (men filtert de aanwezige lucht) 
• omgevingsonafhankelijke adembescherming (lucht wordt aangevoerd van buiten de 

gecontamineerde zone)
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Onderstaande tabel situeert de verschillende types van ademhalingsbescherming

Omgevingsafhankelijk          Omgevingsonafhankelijk

Filters

luchttoevoer stoffilter

gecombineerde 
filter

  gasfilter

autonome niet autonoom
 apparaten met  
 vanuit slangen 

met met zuurstof
perslucht

 open circuit gesloten circuit

 vrije onder onder
 luchttoevoer onderdruk overdruk

De keuze van het uiteindelijke masker kan worden gemaakt aan de hand van volgende 
bevragingssystematiek.

1. Is het zeker dat de zuurstofconcentratie gedurende de ganse tijd van de werkzaamhe-
den boven de 19% blijft?
• JA : zie vraag 2
• NEE : gebruik een omgevingsonafhankelijk toestel (zie vraag 5)

2. Overschrijdt de concentratie de toegestane limieten voor het gebruik van filters of be-
staat er een onmiddellijk doodsgevaar?  
• JA : utilisez un appareil indépendant de l’environnement (voir question 5)
• NEE : zie vraag 3

3. Keuze van filter: welk is het schadelijke product, in welke vorm (gas, damp, stof, aero-
sol) en welke is de concentratie hiervan in de lucht? 
• Stof: stoffilter P1, P2 of P3
• Gas: filters A, B, E, K, CO, AX naargelang van het product en klasse 1,2,3 in functie 

van de concentratie
• Stof en gas: gecombineerde filter volgens dezelfde criteria als hierboven

4. Keuze van masker: is het product irriterend voor de ogen?
• JA : volgelaatsmasker of geventileerde luchtkap 
• NEE :
 Volgelaatsmasker indien de gekozen filter

‣ een gasfilter is van klasse 2, 3 of van het type CO, AX
‣ een P3-partikelfilter is (concentratie van 50-200 maal de GW)
‣ een gecombineerde filter is

Halfgelaatsmasker indien de gekozen filter
‣ een gasfilter is van klasse 1
‣ een partikelfilter P1, P2 is
‣ een P3-partikelfilter is (concentratie <50 maal de GW)

5. Wordt het werk steeds op dezelfde plaats uitgevoerd (kleine actieradius)? 
• JA :
 Perslucht is niet beschikbaar, maar er kan lucht uit de onmiddellijke omgeving toe-

gevoerd worden (max 15 meter)
‣ gelaatsmasker met slang voor luchttoevoer
‣ of pulsieventilator

 Er is perslucht beschikbaar van adembare kwaliteit:
‣ indien geen stof of aerosols: persluchtmasker
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‣ indien stof of aerosols: hoofdbedekking met samengeperste lucht
• NEE > zie vraag 6

6. Dient het ademhalingsbeschermingstoestel vaak gebruikt te worden?
• JA 

‣ autonoom met persluchtflessen 
Indien het apparaat lang moet functioneren
‣ aansluiting voor meerdere uren of zuurstofapparaat  

• NEE eenmalig gebruik > zuurstofapparaat
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Fiche 34: Handbescherming

Werknemers van wie de handen in contact kunnen komen met giftige, bijtende of irriteren-
de producten dienen handschoenen of wanten te dragen.

1. Beschermingshandschoenen
Chemisch bestendige handschoenen dienen te voldoen aan de algemene eisen van norm  
EN 420 en aan de EN ISO 374-1.

• Meer bepaald dienen de handschoenen:
• de werknemer maximaal te beschermen tegen het chemisch risico 
• geen enkele bijkomend risico te veroorzaken
• een maximale bewegingsvrijheid te laten om de activiteit op een normale manier uit 

te voeren
• De materialen waaruit de handschoenen vervaardigd zijn en meer bepaald deze die in 

contact komen met de huid, mogen niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Indien ze 
desondanks toch allergeen zijn, dient de gebruiker hiervan verwittigd te worden.  

• De norm EN 420 geeft aan hoe de maat van de handschoen moet bepaald worden.
De maat van de hand wordt bepaald door
• de omtrek van de hand (in duim), 20 mm boven de duim
• en de totale lengte van de hand van het polsgewricht tot het puntje van de middel-

vinger
In het algemeen gaat de maat van handschoenen van 6 tot 11
De lengte van de handschoen varieert overeenkomstig: van 220 mm voor maat 6, tot 
270 mm voor maat 11, met sprongen van 10 mm.

• De vingergevoeligheid van de handschoen wordt bepaald door een prestatieniveau 
van 1 tot 5.

• De norm EN ISO 374-1 specificeert het vermogen van de handschoenen om de gebrui-
ker tegen chemicaliën en/of micro-organismen te beschermen.  
De chemische bestendigheid wordt bepaald door het prestatieniveau te testen op drie 
parameters: lektesten (vochtdoorlatendheid, luchtdoorlatendheid), permeatie (door-
breektijd) en degradatie (perforatieweerstand).  
• Lektesten: 
 De vochtdoorlatendheid is de mate van infiltratie van vloeistoffen langs de ope-

ningen, microperforaties, barsten en andere in de handschoen. Dit wordt getest 
door de handschoen te vullen met water en op te hangen gedurende 1 uur.  

 De luchtdoorlaatbaarheid wordt getest door lucht in de handschoen te blazen en de 
handschoen onder te dompelen in een waterbak. 

• De permeatie of doorbreektijd geeft een aanduiding van de tijd die een gevaarlijk 
product nodig heeft om door de beschermende film te dringen. Dit wordt getest met 
één of meerdere chemische stoffen uit een lijst van standaardchemicaliën. 
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Code letter Chemische stof Cas-nummer Categorie
A Methanol 67-56-1 Primaire alcohol

B Aceton 67-64-1 Keton

C Acetonitril 75-05-8 Nitrilsamenstelling

D Dichloormethaan 75-09-2 Gechloreerde paraffine

E Koolstofdisulfide 75-15-0 Zwavel met organische stoffen

F Tolueen 108-88-3 Aromatische koolwaterstof

G Diethylamine 109-89-7 Amine

H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterocyclisch en ethersamens-
telling

I Ethylacetaat 141-78-6 Ester

J n-Heptaan 142-85-5 Verzadigde koolwaterstof

K Natriumhydroxide 40% 1310-73-2 Anorganische base

L Zwavelzuur 96% 7664-93-9 Anorganisch mineraal zuur

M Salpeterzuur 65% 7697-37-2 Anorganisch zuur, oxiderend

N Azijnzuur 99% 64-19-7 Organisch zuur

O Ammoniak 25% 1332-21-6 Organische base

P Waterstofperoxide 30% 7722-84-1 Peroxide

Q Fluorwaterstofzuur 40% 7664-39-3 Anorganisch zuur

R Formaldehyde 37% 50-00-0 Anorganisch mineraal aldehyde

Tabel: type indicatoren chemische stoffen. 

De klassering van de doorbreektijd of permeatie gebeurt als volgt: 

Permeatie Beoordeling
>10 min 1

>30 min 2

>60 min 3

>120 min 4

>240 min 5

>480 min 6

• De degradatiestest  
 Degradatie is de reductie van de materiaaleigenschappen zoals bv. verstijven of 

verharden, verweken, zwellen, verkleven, breken of openbarsten. Hierdoor kan de 
perforatieweerstand verkort zijn.  Bij de handschoenen wordt de perforatieweer-
stand bepaald op het origineel materiaal en op materiaal dat 1 uur is blootgesteld 
aan het chemisch product. Het resultaat is de procentuele vermindering van de 
perforatieweerstand.
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De uiteindelijke indeling en etikettering gebeurt d.m.v. pictogrammen en markeringen die 
het type chemische weerstand en het prestatieniveau beschrijven (Type A, B en C).

De toegekende types en bijhorende pictogrammen zien er dan alsvolgt uit: 

Type Niveau de prestation Pictogramme
Type A Weerstand tegen permeatie (EN 374-2) Pe-

netratietijd ≥ 30 min voor minstens zes pro-
ducten uit de nieuwe lijst (EN 16523-1)  

 

Type B Weerstand tegen permeatie (EN 374-2) Pe-
netratietijd ≥ 30 min voor minstens drie pro-
ducten uit de nieuwe lijst (EN 16523-1) 

 

Type C Weerstand tegen permeatie (EN 374-2) Pe-
netratietijd ≥ 10 min voor minstens één pro-
duct uit de nieuwe lijst (EN 16523-1) 

 
Bescherming tegen micro-organismen
Volgens de herziene norm EN ISO 374-5 moet er ook een viruspenetratietest worden uit-
gevoerd. Als een handschoen voor deze extra test slaagt, wordt het woord "Virus” onder 
het pictogram voor micro-organismen toegevoegd. In het andere geval wordt enkel het 
pictogram “micro-organisme” toegekend.   

Prestatieniveau micro-organismen Pictogram
Voor handschoenen die bescherming bieden 
tegen bacteriën en schimmels

 

Voor handschoenen die bescherming bieden 
tegen bacteriën, schimmels en virussen

 

Voorzorgen
• Er bestaan zo veel chemische producten en mengsels dat het niet altijd eenvoudig is 

om onmiddellijk te bepalen welke handschoenen er moeten gebruikt worden. Dit is 
zeker het geval wanneer de werknemers met meerdere chemische agentia in contact 
komen. 

• Men dient bij twijfel steeds de leverancier te bevragen naar de kwaliteiten van de hand-
schoen ten aanzien van de te beheersen risico's. 

• Voor bepaalde chemische producten blijkt het onmogelijk om het materiaal te vinden 
dat een perfecte bescherming biedt.
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Eigenschappen van verschillende materialen voor handschoenen in functie van de aard 
van de chemische producten

Aard van het 
product

Materialen voor handschoenen
Natuur- 
rubber

Neopreen NBR nitril PVC Polyvinyl 
alcohol

Viton

zuren ++ + ± ++ - ++

basen ++ + ± ++ - ++

alifatische 
koolwaterstof 

- ±/+ + - ++ ++

aromatische 
koolwaterstof

- ±/+ + - ++ ++

keton, ester keton ++

ester -

+ + - ± -

alcohol ++ ++ ++ ± - ++

++ : excellent + : bien ± : moyen - : à ne pas utiliser

• Enkel handschoenen die voldoen aan de EN ISO 374-1 en volledig dicht zijn, mogen 
gebruikt worden om met agressieve chemische producten te werken

• De meeste natuur- of synthetische rubbers absorberen organische solventen. Deze 
absorptie doet het materiaal opzwellen en verlaagt zijn mechanische resistentie. 

 Gezien dit fenomeen omkeerbaar is, kan het in bepaalde gevallen nuttig zijn om meer-
dere paren handschoenen tegelijkertijd in gebruik te hebben om het ene paar te kun-
nen gebruiken terwijl het andere droogt. 

• Veel chemisch bestendige handschoenen zijn niet gevoerd. Om het comfort te ver-
hogen, is het raadzaam om onder de beschermende handschoenen een paar lichte 
katoenen handschoenen te dragen.

In rubriek 8.2 van het Veiligheidsinformatieblad treft men meer complete informatie aan 
inzake de vereisten waaraan de handschoenen dienen te voldoen.  

2. Dermatologische preparaten
Het dermatologisch preparaat dient in ieder geval bepaald te worden door de arbeidsarts, 
in functie van de gewenste bescherming en van de gevoeligheid van de werknemer.

• De werknemers die blootgesteld zijn aan pekdeeltjes of gassen of dampen die gevaar-
lijk zijn voor de huid (en waarbij de effecten versterkt worden door zonlicht), dienen te 
beschikken over isolerende dermatologische preparaten, bestemd om het gezicht, de 
hals en andere onbedekte delen van het lichaam te beschermen.

• De werknemers die mogelijk chromaten, bichromaten of chroomzuur of andere irrite-
rende middelen kunnen inademen, zijn vatbaar voor infecties of verzweringen in de 
neusholte. Ze dienen, naast het dragen van een passend ademhalingsmasker, hun 
neus te beschermen door middel van een zalf. 

• Voor andere situaties worden dermatologische preparaten ontraden. Ze kunnen hand-
schoenen immers niet vervangen en worden in specifieke situaties enkel na advies van 
de arbeidsarts toegelaten. 
• Beschermende zalven dienen te worden aangebracht vóór het werk, nadat men 

de handen gewassen en goed afgedroogd heeft, vooral rond de nagels. Voor een 
optimale doeltreffendheid dient men de huid minstens 10 minuten te laten drogen 
vooraleer de zalf aan te brengen, en de zalf te laten drogen vooraleer het werk aan 
te vatten.  

• Eigenlijk wordt deze oplossing niet aanbevolen gezien het feit:
• dat de bescherming gelimiteerd is in de tijd: 2 tot 4 uur in de beste gevallen, maar 

minder in vele arbeidsomstandigheden
• slechts goed bedekte plaatsen worden beschermd
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Fiche 35: Beschermende  
Kledij

1. Inleiding
Werknemers die in contact kunnen komen met producten die bijtend of irriterend zijn voor 
de huid, of die via de huid kunnen opgenomen worden, dienen beschermende kledij te 
dragen.

2. Algemene vereisten
De algemene vereisten voor beschermende kledij zijn terug te vinden in de norm NBN 
EN 340.
Deze norm beschrijft een aantal algemene principes en bepaalt de wijze waarop deze 
moeten voorzien zijn van aanduidingen betreffende: 

• de maat
• de beschikbare maten variëren over het algemeen met sprongen van 4 cm in de 

breedte en van 6 cm in de lengte
• in sommige gevallen zijn de sprongen groter: bv. V-voor zware beschermende kledij 

tegen chemische producten, die meestal maar in een beperkt aantal maten bestaat  
• het soort risico waartegen ze beschermt

• het soort van risico waartegen de kledij bescherming biedt, wordt eveneens aange-
geven door een pictogram met een symbool in een kader

• meestal wordt dit vergezeld van een ander pictogram met de letter “i”, verwijzend 
naar de beschikbare informatie in de handleiding 

• indien de kledij een speciaal onderhoud vereist, dient de fabrikant dit te vermelden in 
de informatienota die zich bij de kledij bevindt

• duidelijke informatie op het label (maat, onderhoud) en/of in de gebruiksaanwijzing die 
dient opgesteld te zijn volgens de regels m.b.t. het op de markt brengen van PBM’s en 
de norm EN 340.

De algemene kwaliteitscriteria van beschermkledij zijn als volgt:
• de snit van de kledij: geen te ruime mouwen of broekspijpen, voldoende lang, geen 

hinder voor de bewegingen
• de grootte van het kledingstuk: voldoende maten beschikbaar, ook kleine en zeer grote 

maten
• het comfort van het kledingstuk: licht, soepel, voldoende geventileerd wat de evacuatie 

van warmte en zweet bij inspanningen toelaat
• de degelijkheid van de gebruikte materialen: hun gewicht, weerstand tegen rekken en 

scheuren, tegen slijtage
• de kleurvastheid: de kleuren vervagen niet door transpiratie, was of verdere behande-

ling
• het onderhoud:

• aanbevolen wasmethode: vochtig (en wastemperatuur) of droogkuis
• behoud van de eigenschappen na schoonmaak of verdere behandeling

• de gebruiksaanwijzing.
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Gemeenschappelijke	en	specifieke	testen	voor	beschermende	kledij		
• De vereisten waaraan beschermende kledij dient te voldoen, zijn opgenomen in de 

respectievelijke normen (zie onderstaande tabel).
• De vereisten die gemeenschappelijk zijn voor alle kledij betreffen de vochtdoorlatend-

heid en de permeatie voor chemische stoffen.
• Specifieke testen hebben betrekking op de performantie van de kledij als bescherming 

tegen een bepaald type van risico.
Bijvoorbeeld:   

• gasdichtheidstest: er wordt een druktest uitgevoerd waarbij de kledij een bepaalde 
tijd in overdruk blijft

• test naar de dichtheid voor vloeistoffen bij een straal onder druk
• test naar dichtheid voor aerosols met een spray 
• nameten van lekkage van partikels voor geventileerde kledij en kledij die beschermt 

tegen stof (total inwards leakage of TIL - test)

3.	 Specifieke	 kledij	 die	 beschermt	 tegen	 chemische	 en	 biologische	 
agentia
Kledij die bescherming biedt tegen chemicaliën is ingedeeld in type 1 tot en met type 6 
afhankelijk van de beschermingsgraad die wordt geboden (zie onderstaande tabel).
Types 3, 4 en 6 worden verder ingedeeld op basis van het oppervlak dat beschermd 
wordt: de toevoeging PB staat voor Partial Bodyprotection. 
Ook bescherming tegen radio-actieve en biologische besmetting valt onder deze groep.

Kledij die beschermt tegen chemische en biologische agentia: overzicht

Type 1

 

1a: Gasdichte kleding met persluchttoestel 
in het pak 

EN 943-1:2002 

1b: Gasdichte kleding met persluchttoestel 
buiten het pak 

1c: Gasdichte kleding aangesloten op ex-
terne overdrukbron 

1aET: 1a voor reddingsploegen (ET) 

1bET: 1b voor reddingsploegen (ET) 

Type 2

 

Niet gasdichte kleding met ademlucht onder 
overdruk 

EN 943-1:2002 

Type 3 et type [PB]3  Bescherming tegen vloeibare chemicaliën

Kleding met vloeistofdichte verbindingen 

EN 14605:2005+A1:2009 Vervangt 
EN 466 (herbruikbare kleding) en 
EN 1511 (wegwerp- kleding) 

Type 4 et type [PB]4 

 

Bescherming tegen vloeibare deeltjes

Kleding met neveldichte verbindingen 

EN 14605:2005+A1:2009 Vervangt 
EN 465 (herbruikbare kleding) en 
EN 1512 (weg- werpkleding) 

Type 5

 

Bescherming van het volledige lichaam te-
gen door de lucht verspreide vaste deeltjes, 
bv. asbestverwijdering 

EN ISO 13982-1:2004
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Type 6 et type [PB]6 Beperkte bescherming tegen vloeibare che-
micaliën 

EN 13034:2005+A1:2009 Vervangt 
EN 467 

Radio-activiteit Bescherming tegen radio-actieve besmet-
ting door vaste deeltjes 

Deel 1: Geventileerde kleding 

Deel 2: Niet geventileerde kleding 

EN 1073-1:1998 et EN 1073-
2:2002

Biologische agentia

 

Bescherming tegen biologische agentia  EN 14126:2003 

Het type van bescherming dient gekozen te worden in functie van de aard van het risico.
De eenvoudigste chemisch resistente kledij (Type 6) bestaat uit een stof die een opper-
vlaktebehandeling ondergaan heeft. Deze afwerkingslaag is ondoordringbaar voor olie en 
water, zodat de vloeistof niet geabsorbeerd wordt door de stof, maar van de oppervlak-
te afvloeit. Een dergelijke behandeling wordt teniet gedaan wanneer de kledij gewassen 
wordt en dient dus bij elke reiniging hernieuwd te worden.
Kledij voor eenmalig gebruik is vaak vervaardigd uit niet-geweven materiaal, in polyethy-
leen of polypropyleen. Waar dit oorspronkelijk ontworpen werd als goedkope bescher-
mende kledij voor vuile werken, heeft deze zich ontwikkeld tot een bescherming tegen 
chemische producten. Deze kan een speciale niet-geweven of meerlagige structuur heb-
ben.
De	meest	effectieve	bescherming	tegen	chemische	producten	is	het	volledig	gasdicht	
pak (Type 1)

• het omhult de persoon volledig
• een hoofdkap, handschoenen, laarzen zijn op waterdichte wijze gehecht aan het tenue
• alle naden zijn gasdicht
• ademlucht wordt aangevoerd via een persluchtmasker of wordt verzorgd door een 

autonoom toestel
• gasdichte kledij dient chemisch resistent te blijven: ze mag niet worden aangetast door 

chemicaliën en ze moet ondoordringbaar blijven voor dampen van deze producten 
• deze kledij wordt vervaardigd uit inerte synthetische materialen zoals neopreen, hypa-

lon, butylrubber, viton, en teflon
• de gasdichte chemische pakken zijn zeer zwaar en oncomfortabel, waardoor ze niet 

langer dan 30 minuten gedragen kunnen worden
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Fiche 36: Noodprocedures en 
EHBO

1. Inleiding
De globale aanpak en beheersing van risico’s die het gevolg zijn van het gebruik van che-
mische agentia dient gebaseerd te zijn op de preventiehiërarchie zoals beschreven in fiche 
21 (Analyse) “Algemene principes voor de preventie van chemische risico’s”. 
Preventie is immers nog steeds het belangrijkste middel in het voorkomen van schade. 
Wanneer er zich ondanks de preventieve aanpak toch een noodsituatie voordoet, is het 
belangrijk hierop correct te kunnen anticiperen met als doel de schade zo veel mogelijk 
te beperken.  
Dit kan door het uitwerken en toepassen van nood- en interventieplannen en door de or-
ganisatie van de eerste hulp.  

1.  Wettelijke bepalingen voor alle werkgevers opgenomen in de Codex:
• Codex: boek I, titel 2 :  Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Hoofdstuk 

V: Maatregelen bij noodsituaties en in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar
• Codex: boek I, titel 5 : Eerste hulp
• Codex: boek III, titel 3 : Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Hoofdstuk IV: Het intern 

noodplan
• Codex: boek VI, titel 1: Chemische agentia
Hoofdstuk V: Maatregelen bij ongevallen, incidenten en noodsituaties

2.		Wettelijke	bepalingen	voor	risico-ondernemingen	(Seveso-inrichtingen)
• SWA3:  Samenwerkingsakkoord van 16/02/2016 tussen de Federale Staat, het Vlaam-

se Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende 
de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn 
betrokken

 Artikel 6, § 4 6: een veiligheidsbeheersysteem invoeren ter uitvoering van het preven-
tiebeleid waarin de planning van noodsituaties opgenomen is

 Zie ook Fiche 41.

3.  Praktische aanpak
Interne noodprocedures: noodplannen

• Schikkingen dienen te worden getroffen om op ieder moment volgens de door de 
bevoegde autoriteiten opgestelde voorschriften en op basis van de risico-evaluatie 
noodsituaties en ongevallen af te wenden, die kunnen ontstaan door het gebruik van 
gevaarlijke chemische producten op het werk.

• Deze schikkingen dienen opgenomen te worden in een intern noodplan.
• De schikkingen met inbegrip van de te volgen procedures dienen telkens aangepast te 

worden aan de hand van ter beschikking komende informatie zoals deze geleverd door 
de Safety Data Sheets/de veiligheidsinformatiebladen, de verworven ervaring met het 
gebruik van chemische producten of iedere verandering die plaats heeft in de arbeids-
omstandigheden. 
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• De werknemers moeten op de hoogte worden gebracht van de te volgen procedures. 
Deze dienen aan te geven: 
• de voorziene modaliteiten volgens dewelke alarm wordt gegeven
• de modaliteiten volgens dewelke de passende hulpdiensten kunnen worden opge-

roepen binnen of buiten de onderneming, bijvoorbeeld de brandweer of de medi-
sche hulpdiensten.

• de gebruiksaanwijzing en de beperkingen van passende persoonlijke bescher-
mingsmiddelen

• de modaliteiten volgens dewelke de werkzones, de lokalen dienen geëvacueerd te 
worden

• de locatie van nooduitwegen en vluchtwegen van de inrichting.
• Wat er dient te gebeuren om incidenten tot minimale proporties te herleiden, bij-

voorbeeld hoe een brand beheersen, hoe lekken neutraliseren, hoe een noodstop 
tot stand brengen, hoe drukcontainers uit gevarenzones evacueren, wat absoluut 
verboden is om te doen wanneer personen aan gevaar zijn blootgesteld 

• modaliteiten voor de evacuatie van aangrenzende lokalen 
• In bepaalde gevallen zal het nodig zijn de te volgen procedures aan te geven voor 

voorzienbare incidenten tijdens de uitvoering van activiteiten in de omgeving of in aan-
grenzende gebouwen, waardoor de veiligheid ten gevolge van het gebruik van chemi-
sche producten in het gedrang kan komen. Dit kan bijvoorbeeld volgende schikkingen 
betreffen:
• het koelen van reservoirs of andere recipiënten zodat overdruk in geval van brand 

voorkomen wordt
• om installaties te stoppen en te verlaten met de materialen in goede veiligheidsom-

standigheden in het geval van morsen van chemische producten uit een aanpalen-
de installatie

Deze noodplannen dienen regelmatig d.m.v. noodoefeningen geactualiseerd en indien no-
dig bijgestuurd te worden.

Externe noodplannen
• Wanneer een incident personen, goederen of installaties buiten de onderneming dreigt 

te treffen, dienen de noodprocedures opgesteld te worden in samenwerking met loka-
le, provinciale en nationale overheidsinstanties. 

 In heel België hanteert men dezelfde wettelijk vastgelegde methodiek voor het opstel-
len van deze nood- en interventieplannen (NIP’s). De verantwoordelijkheid voor het 
opstellen ervan en het beheer van een noodsituatie op het moment zelf is opgedeeld in 
drie 'fases': de gemeentelijke fase, de provinciale fase en de federale fase. Elk nood- 
en interventieplan opgesteld op gemeentelijk, provinciaal of federaal niveau bestaat uit 
een algemeen nood- en interventieplan (ANIP), eventueel aangevuld met bijzondere 
nood- en interventieplannen (BNIP's). 

 ANIP's bevatten algemene richtlijnen en informatie voor het beheer van alle noodsitu-
aties. Voorbeelden van BNIP’s zijn de noodplannen voor Seveso-bedrijven.

Eerste hulp   
• Aangepaste procedures, middelen en personen voor de organisatie van de eerste hulp 

dienen te worden voorzien. Zij worden gekozen rekening houdend met de aard van de 
activiteiten en met de resultaten van de risicoanalyse. 

• Elementaire middelen die nodig zijn om de eerste hulp te kunnen verstrekken, omvat-
ten het basismateriaal, een verbanddoos en een verzorgingslokaal. 

• In geval van aanwezigheid van gevaarlijke chemische agentia dient het materiaal en 
de eerste hulp voorzieningen aangepast te zijn aan de gevaren die verbonden zijn aan 
het gebruik van deze gevaarlijke agentia. In dit geval dienen ook voorzieningen zoals 
nooddouches en oogspoelfonteinen aanwezig te zijn. Deze voorzieningen dienen op 
strategische locaties te zijn opgesteld zodat onmiddellijk gebruik door alle werknemers 
mogelijk is.
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• Naar behoren ingerichte en uitgeruste eerstehulplokalen dienen te worden voorzien. 
Deze lokalen en de eerstehulpvoorzieningen dienen op ieder moment gemakkelijk toe-
gankelijk te zijn.

• In ondernemingen ingedeeld in groep A, B of C dient een voldoende aantal verpleeg-
kundigen, hulpverleners of andere aangeduide personen voorzien te worden; en dit in 
verhouding tot het aantal werknemers, de kenmerken van de activiteiten van de werk-
gever en de resultaten van de risicoanalyse. 

 In de ondernemingen ingedeeld in groep D wordt de eerste hulp verstrekt door de 
werkgever of door een door hem aangeduide en daartoe opgeleide werknemer. 

 De werknemers aangeduid als hulpverlener dienen jaarlijks een bijscholing m.b.t. de 
basiskennis en -vaardigheden en de specifieke kennis en vaardigheden, nodig voor het 
verstrekken van de eerste hulp te volgen. 

• Voor zover mogelijk dienen de passende middelen en gekwalificeerd personeel voor 
het verstrekken van de eerste zorgen op ieder moment ter beschikking te zijn tijdens 
het gebruik van gevaarlijke stoffen. 

• Wanneer gevaarlijke chemische producten worden gebruikt, dienen de hulpverleners 
bovenop de algemene basiskennis en –vaardigheden een specifieke vorming te heb-
ben gehad inzake:
• de gevaren gebonden aan de chemische producten en de manier waarop zij zich 

ertegen kunnen beschermen
• de wijze waarop ten velde effectieve maatregelen kunnen worden genomen
• de werkwijze volgens 

• De werkgever dient de noden inzake de organisatie van de eerste hulp te evalueren. Hij 
beslist of het redelijk en praktisch haalbaar is om continu gekwalificeerd personeel ter 
beschikking te stellen:
• volgens het aantal werknemers
• volgens de aard van de uitgevoerde werken
• volgens de grootte van de onderneming en de verdeling van de werknemers over 

de werkplaatsen
• als functie van de afstand tussen de plaats waar de arbeidsactiviteit wordt uitgeoe-

fend en het dichtst bijzijnde medische urgentiecentrum

Brandbestrijding
• Aangepast brandbestrijdingsmatiaal dient ter beschikking te zijn als functie van de 

hoeveelheden en de eigenschappen van de aanwezige producten. Eveneens dient er 
uitrusting te worden voorzien voor het transport en de opslag binnen de onderneming.

• Draagbare brandblussers (draagbaar of rijdbaar) conform de wetgeving en nationale 
normen dienen ter beschikking te zijn om een beginnende brand te bestrijden. Het 
blusmiddel dient te worden gekozen in functie van de evaluatie van de risico’s en de 
preventiemaatregelen.

• Voor branden die kunnen uitbreken in onoverdekte opslagplaatsen van bijvoorbeeld 
afval of plantaardig materiaal dienen watertappunten en flexibele leidingen te worden 
voorzien.

• Brandblusmateriaal dient gemakkelijk toegankelijk te zijn en zich te bevinden op de 
locaties zoals voorzien bij wetgeving of nationale normering

• Materiaal bedoeld om brand te bestrijden in opslagplaatsen of om recipiënten te be-
schermen tegen hittestraling van een brand in de omgeving dient te worden geleverd 
en onderhouden conform de wetgeving of de criteria voorzien in nationale en interna-
tionale normen.

• Manuele of automatische vloeistofbarrières (waterschotten/vloeistofdrempels) dienen 
te worden voorzien om het bluswater op te vangen dat gebruikt werd om branden 
waarbij milieugevaarlijke chemicaliën betrokken zijn te blussen. Het bluswater dient 
te worden weerhouden op een wijze die milieuschade tot een minimum herleidt. Voor 
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grote installaties dienen waterrecuperatiesystemen of specifieke drainagesystemen te 
worden voorzien om de contaminatie van lokale waterwegen te beperken tot een mini-
mum. 

• Het blusmateriaal dient in perfecte gebruiksstaat te worden onderhouden, hetgeen 
dient te worden geborgd door regelmatige inspecties. 

• De werknemers dienen aangepaste vorming, informatie en instructies te ontvangen 
betreffende de gevaren van brand waarin chemische producten zijn betrokken evenals 
over de te nemen voorzorgen. Deze vorming, instructies en informatie dienen te han-
delen over de volgende punten:
• de noodzaak zich niet onnodig aan risico’s bloot te stellen
• te weten wanneer en hoe alarm te geven
• de wijze waarop bevoegd personeel brandbestrijdingsmiddelen dient te hanteren
• de toxiciteit van vrijgezette dampen en eerstehulpmaatregelen
• correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
• evacuatieprocedures
• omstandigheden in dewelke de werknemers zelf niet moeten proberen de brand te 

bestrijden, maar de zone dienen te verlaten en gespecialiseerd brandweerpersoneel 
op te roepen

• Lorsque l’on s’en remet à l’intervention de pompiers spécialisés, qu’il s’agisse de • 
Wanneer men overgaat tot de interventie door gespecialiseerd brandweerpersoneel 
van de inrichting zelf of van buiten uit, dient men de hiertoe getroffen schikkingen te 
benadrukken en dienen de werknemers perfect geïnformeerd te zijn over hetgeen van 
hen wordt verwacht.

• Gespecialiseerde brandweerlieden en ander interventiepersoneel van buitenaf dient 
goed geïnformeerd te zijn over de chemische risico’s van de brand opdat de noodzake-
lijke voorzorgsmaatregelen kunnen worden getroffen. Aan de externe brandweerkorp-
sen dient informatie te worden verschaft over geïdentificeerde zware potentiële risico’s 
ongeacht er reeds een incident plaats had. Deze laatste kunnen zodoende passende 
voorzorgsmaatregelen nemen en bijvoorbeeld voorzien in het gebruik van speciale kle-
dij ontworpen tegen toxische gevaren.

4.  Leidraden m.b.t. noodplanning en EHBO
Belgische leidraden

• Publicatie “Eerste hulp op het werk” 
 Deze brochure van de FOD WASO geeft praktische informatie over hoe te voldoen 

aan de verplichtingen m.b.t. de eerste hulp zoals deze door de Codex: boek 1, ti-
tel 5 worden opgelegd. Ze is te downloaden via: https://werk.belgie.be/sites/default/
files/nl/modules_pages/publicaties/document/bien-etre_welzijn/936fb117c3b74141b-
9c2ce4f51d763354.pdf

• Co-prev praktisch gids bedrijfseerstehulp 
 Ze is te downloaden op 
 http://coprev.axoni.be/file?fle=5265&ssn=

• Inspectie-instrument “Noodplanning” voor risico-ondernemingen
 De exploitant van een Seveso-bedrijf moet een preventiebeleid voeren dat borg staat 

voor een hoog beschermingsniveau voor mens en milieu. Dit preventiebeleid moet in 
de praktijk worden gebracht door middel van een veiligheidsbeheersysteem.

 Dit inspectie-instrument kan gedownload worden via : https://werk.belgie.be/nl/publi-
caties/inspectie-instrument-noodplanning

• Inspectie-instrument “Beperken van schade door brand” voor risico-ondernemin-
gen

 Wanneer brand uitbreekt in een procesinstallatie, kan schade optreden aan de instal-
latie, waardoor er een escalatie van de noodsituatie optreedt. Installatieonderdelen 
kunnen het begeven als gevolg van de verzwakking van de metalen omhulling bij hoge 

https://werk.belgie.be/sites/default/files/nl/modules_pages/publicaties/document/bien-etre_welzijn/936fb117c3b74141b9c2ce4f51d763354.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/nl/modules_pages/publicaties/document/bien-etre_welzijn/936fb117c3b74141b9c2ce4f51d763354.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/nl/modules_pages/publicaties/document/bien-etre_welzijn/936fb117c3b74141b9c2ce4f51d763354.pdf
http://coprev.axoni.be/file?fle=5265&ssn=
https://werk.belgie.be/nl/publicaties/inspectie-instrument-noodplanning
https://werk.belgie.be/nl/publicaties/inspectie-instrument-noodplanning
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temperatuur en/of de stijging van de druk ten gevolge van de opwarming. De vragen-
lijst is zowel van toepassing op productie-installaties als op opslagtanks. Magazijnop-
slag komt niet aan bod in dit inspectie-instrument.

 Dit inspectie-instrument kan gedownload worden via: https://werk.belgie.be/nl/publi-
caties/inspectie-instrument-beperken-van-schade-door-brand

• Risico's van brand of explosie - Reeks SOBANE-strategie
 We verwijzen hier naar de SOBANE methode “Analyse” inzake de preventie van brand 

en explosierisico’s voor een gedetailleerde behandeling van volgende punten met be-
trekking tot noodplanning en brandpreventie:

 https://werk.belgie.be/nl/publicaties/risicos-van-brand-explosie-reeks-sobane-strate-
gie
• de identificatie van bedrijfsinterne interventieteamleden 
• duidelijke en eenduidige richtlijnen voor het personeel en voor de leden van het 

interne interventieteam
• instructies en training voor het personeel
• nazicht, onderhoud en bewaring van waarschuwings- en alarmmateriaal, brandbe-

strijdingsmateriaal, verlichting en signalisatie….
• bescherming van materieel bedoeld tegen schade inherent aan bluswater en rook 

ten gevolge van een reële interventie
• bewaking buiten de normale werkuren (security)
• opdrachten van de interventieteamleider
• opdrachten van de teamleden voor eerste interventie 
• opdrachten van de teamleden voor tweede interventie
• beschermingsuitrusting aangepast aan de gelopen risico’s
• vuurvergunningen
• waarschuwings-, alarm en communicatiesystemen binnen de firma:interne nood-

diensten, directie, hulppersoneel
• alarm- en communicatiesysteem met de leden van het interne interventieteam
• de aan te nemen gedragswijze in geval van evacuatie en eerste hulp
• de middelen voor noodhulp
• de klassering van lokalen in gevaarsklassen
• de externe nooddiensten (brandweer, civiele bescherming, medische diensten…) 

dienen te worden geïnformeerd over bestaande risico’s, nieuwe risico’s, verande-
ringen…inherent aan het fabrikatieproces, de exploitatie, de opslag…

• evacuatieoefeningen, oefeningen in het gebruik van brandblussers, de circulatie 
van voertuigen van hulpdiensten op de site… dienen te worden georganiseerd.

Internationale informatie en leidraden m .b .t . noodprocedures
• International Labour organisation (ILO)
 In het Frans:
 ht tp: / /www.i lo .org/wcmsp5/groups/publ ic/---ed_protect/---protrav/--- 

safework/documents/normativeinstrument/wcms_112637.pdf
 In het Engels:
 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/do-

cuments/normativeinstrument/wcms_107823.pdf

• Andere
 PHMSA’s (Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration) Emergency Res-

ponse Guidebook (ERG)
 Handboek uit de USA dat richtlijnen geeft voor hulpdiensten om toe te passen bij on-

gevallen tijdens transport van gevaarlijke chemische agentia.
 https://www.phmsa.dot.gov/hazmat/erg/emergency-response-guidebook-erg

https://werk.belgie.be/nl/publicaties/inspectie-instrument-beperken-van-schade-door-brand
https://werk.belgie.be/nl/publicaties/inspectie-instrument-beperken-van-schade-door-brand
https://werk.belgie.be/nl/publicaties/risicos-van-brand-explosie-reeks-sobane-strategie
https://werk.belgie.be/nl/publicaties/risicos-van-brand-explosie-reeks-sobane-strategie
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107823.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107823.pdf
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Fiche 37: Kankerverwekken-
de, mutagene en reprotoxi-
sche stoffen

1.	Introductie
Er bestaat specifieke wetgeving betreffende de bescherming van werknemers tegen risi-
co’s gebonden aan de blootstelling aan kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische 
stoffen. Het is onderdeel van de Codex Welzijn op het Werk en is terug te vinden onder 
Boek VI, Titel 2 - Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia. 
Dit is een omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parle-
ment en de Raad van 29 april 2004 betreffende de bescherming van de werknemers tegen 
de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (zesde bij-
zondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG). In 2017 is België 
verder gegaan dan de Europese richtlijnen en heeft ook reprotoxische stoffen opgenomen 
in de Codex.
De grote lijnen van dit KB zijn gelijklopend met deze van het KB inzake chemische agentia
(Codex: Boek VI, Titel 1) en bevat volgende hoofdstukken:  

• risico-evaluatie
• substitutie ( vervanging) van stoffen
• aanpassing van arbeidsprocessen
• organisatie van het werk
• beheersmaatregelen
• beschermingsmaatregelen
• hygiëne maatregelen
• maatregelen in geval van ongevallen
• informatie en vorming
• signalisatie en etikettering
• gezondheidstoezicht

2.	Lijst	met	kankerverwekkende	substanties	en	procédés
De bijlagen van de Codex: Boek VI, Titel 2 geven de volgende lijsten:

• Bijlage VI.2-1 -  lijst met carcinogene stoffen en mengsels
• Bijlage VI.2-2 -  lijst van procédés tijdens dewelke een stof of een mengsel vrijkomt
• Bijlage VI.2-3 -  niet limitatieve lijst van stoffen, mengsels en procédés bedoeld bij  ar-

tikel VI.2-1, lid 3
Deze titel is evenwel slechts van toepassing op de agentia bedoeld in bijlage VI.2-3, voor 
zover uit de risicoanalyse blijkt dat er een carcinogeen effect is voor de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers.
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3. Tabellen met de indeling van stoffen
Kankerverwekkende substanties :

Indeling Categorie 1A of categorie 
1B  

Categorie 2

GHS-pictogrammen   

Signaalwoord: Gevaarlijk Waarschuwing

Gevarenaanduiding H350: Kan kanker veroorzaken 
(blootstellingsroute vermelden in-
dien overtuigend bewezen is dat 
het gevaar bij andere blootstel-
lingsroutes niet aanwezig is)

H351: Verdacht van het veroor-
zaken van kanker (blootstellings-
route vermelden indien overtui-
gend bewezen is dat het gevaar 
bij andere blootstellingsroutes niet 
aanwezig is)

Mutagene substanties :

Indeling Categorie 1A of categorie 
1B  

Categorie 2

GHS-pictogrammen   

Signaalwoord: Gevaarlijk Waarschuwing

Gevarenaanduiding H340: Kan genetische schade 
veroorzaken (blootstellingsroute 
vermelden indien overtuigend 
bewezen is dat het gevaar bij 
andere blootstellingsroutes niet 
aanwezig is)

H341: Verdacht van het veroor-
zaken van genetische schade 
(blootstellingsroute vermelden in-
dien overtuigend bewezen is dat 
het gevaar bij andere bloot-stel-
lingsroutes niet aanwezig is)

Reprotoxische substanties

Indeling Categorie 1A of 
categorie 1B

Categorie 2 Aanvullende cate-
gorie	voor	effecten	
op of via lactatie

GHS-pictogrammen   Geen pictogram

Signaalwoord: Gevaarlijk Waarschuwing Geen signaalwoord

Gevarenaanduiding H360: Kan de vrucht-
baarheid of het ongebo-
ren kind schaden (spe-
cifiek effect vermelden 
als dit bekend is en/of 
blootstellingsroute ver-
melden indien overtui-
gend bewezen is dat het 
gevaar bij andere bloots-
tellingsroutes niet aanwe-
zig is)

H361: Wordt ervan ver-
dacht de vruchtbaarheid 
of het ongeboren kind te 
schaden (specifiek effect 
vermelden als dit bekend 
is en/of blootstellings-
route vermelden indien 
overtuigend bewezen is 
dat het gevaar bij andere 
blootstellingsroutes niet 
aanwezig is)

H362: Kan schadelijk zijn 
via de borstvoeding
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4.	Checklijst	te	gebruiken	indien	er	carcinogene,	mutagene	en	 
reprotoxische	producten	worden	gebruikt.	
Vraag:  Ja Neen
Zijn er maatregelen getroffen om de hoeveelheden van het 
agens op het werk tot een minimum te beperken?

Zijn er maatregelen getroffen om het aantal werknemers dat 
wordt blootgesteld tot een minimum te beperken (inclusief 
jongeren, zwangeren, stagiairs)?

Zijn er technische maatregelen getroffen om het vrijkomen 
van het agens te vermijden of tot een minimum te beperken 
(ook voor onderhoudswerken)?

Kan het agens aan de bron worden verwijderd?

Is er voldoende plaatselijke afzuiging en ventilatie?

Kan het product dat vrijkomt gemeten worden ter vergelijking 
met grenswaarden? 

Gebruikt men geschikte arbeidsprocédés en –methodes?

Worden er collectieve beschermingsmiddelen toegepast?

Worden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen  
gebruikt?

 

Worden er voldoende hygiënische maatregelen toegepast 
(reinigen vloeren, muren en andere oppervlakken)?

Hebben de werknemers voorlichting en opleiding gekregen 
en met een  voldoende herhaalde frequentie (inclusief indivi-
duele nota, instructies)?

Zijn de gevarenzones afgebakend en voorzien van waar-
schuwings- en veiligheidssignalen?

Zijn er voorzieningen aanwezig voor noodgevallen die tot  
abnormale blootstellingen kunnen leiden?

Kunnen de agentia risicovrij opgeslagen, getransporteerd en 
gehanteerd worden?

Worden de afvalstoffen veilig verzameld, opgeslagen en 
verwijderd?

Is het gezondheidstoezicht aangepast aan de blootstelling 
aan kankerverwekkende stoffen (voorafgaande gezondheids-
beoordeling, periodieke gezondheidsbeoordeling, gepast bio-
logisch toezicht, voortgezet gezondheidstoezicht)?

Zijn de personeelsvoorzieningen aangepast (kleedkastjes, 
douches, verpozinglokaal, ...)?

Zijn er nog andere bemerkingen waarmee rekening dient 
gehouden te worden?

5.	Standpunt	van	de	Europese	Unie	t.a.v.	carcinogene,	mutagene	en	
reprotoxische	producten.
Stoffen die voldoen aan de criteria voor indeling als kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting (CMR) categorie 1A of 1B in overeenstemming met de CLP-verorde-
ning, worden als zeer zorgwekkende stof aangemerkt (SVHC). Deze stoffen vallen onder 
de autorisatieprocedure van Reach.
Wanneer een stof als zeer zorgwekkend (SVHC) is aangemerkt, wordt deze opgenomen 
op de lijst van voor autorisatie in aanmerking komende stoffen (de ‘kandidaatslijst’). Opna-
me in deze lijst leidt direct tot verplichtingen voor de leveranciers van de stof. 
Het uiteindelijke gevolg is een opname van de stof in de autorisatielijst of in de lijst van 
beperkingen. 
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De autorisatieprocedure is dus bedoeld om er zeker van te zijn dat zeer zorgwekkende 
stoffen (SVHC's) geleidelijk worden vervangen door minder gevaarlijke stoffen of tech-
nologieën als er technisch en economisch haalbare alternatieven beschikbaar komen. In 
een aantal andere gevallen kan deze procedure leiden tot het opleggen van beperkingen 
(restricties) in gebruik en toepassingen. 

6. Om meer te weten over kankerverwekkende stoffen
• The international Agency for Research on Cancer ( IARC) : www.iarc.fr
• Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA): https://

osha.europa.eu/nl/themes/dangerous-substances
• Europees chemicaliën agentschap : https://echa.europa.eu/nl/home
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Fiche 38: Moederschaps- 
bescherming

In titel 5 van boek X van de codex over het welzijn op het werk wordt de materie betreffen-
de moederschapsbescherming gereglementeerd.  
Deze titel behandelt de onderstaande algemene aspecten:

• verbod op discriminatie
• kennisgeving aan de werkgever
• bescherming tegen ontslag door de werkgever 
• verbod op overuren en nachtwerk
• veiligheid en gezondheid
• moederschapsverlof

Regelgevende teksten
• arbeidswet van 16 maart 1971, sindsdien meerdere keren gewijzigd
• Codex: Boek X, Titel 5: Moederschapsbescherming, kan worden geraadpleegd op het 

adres: https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/werkorganisatie-en-bij-
zondere-werknemerscategorieen-0

Voor wat betreft de specifieke risico's verbonden aan de blootstelling aan chemische
producten voorziet de reglementering dat:

• de werkgever onverwijld de arbeidsarts van de zwangerschap van de werkneemster 
dient te informeren

• haar werkpost als werkpost met welbepaald risico wordt beschouwd indien de evalua-
tie heeft aangetoond dat er risico voor de gezondheid is of wanneer de werkneemster 
nachtwerk uitvoert

• zij aldus onder arbeidsgeneeskundig toezicht van de arbeidsarts staat en een formulier 
«aanvraag tot gezondheidstoezicht» ontvangt

• na medisch onderzoek de arbeidsarts een formulier voor de gezondheidsbeoordeling 
invult en zijn beslissing aan de werkneemster en de werkgever communiceert

• indien de risicoanalyse een blootstelling aan agentia of aan arbeidsomstandigheden 
aan het licht brengt die een risico vertegenwoordigen, de werkgever een van de vol-
gende preventieve maatregelen moet nemen op voorstel van de arbeidsarts en aange-
past aan de specifieke situatie van de werkneemster:
• een tijdelijke aanpassing van de werkpost of de tewerkstellingstijden
• een verandering van werkpost naar een werkpost die aangepast is aan de toestand 

van de werkneemster indien voorgaande niet mogelijk blijkt.
• en indien dit niet mogelijk blijkt een tijdelijke schorsing van de uitvoering van de 

arbeidsovereenkomst.
• deze maatregelen eveneens van kracht zijn tijdens een borstvoedingsperiode

De volgende chemische agentia worden beschouwd als agentia die de gezondheid van 
zwangere vrouwen en van het ongeboren kind in gevaar brengen:  

• stoffen en mengsels die voldoen aan de criteria voor indeling in één of meerdere van 
de volgende gevarenklassen en gevarencategorieën met één of meerdere van de vol-
gende gevarenaanduidingen, zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 1272/2008:  

https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/werkorganisatie-en-bijzondere-werknemerscategorieen-0
https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/werkorganisatie-en-bijzondere-werknemerscategorieen-0
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• mutageniteit in geslachtscellen, categorie 1A, 1B of 2 (H340, H341) 
• kankerverwekkendheid, categorie 1A, 1B of 2 (H350, H350i, H351)
• voortplantingstoxiciteit, categorie 1A, 1B of 2, of de aanvullende categorie voor 

gevolgen voor of via borstvoeding (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, 
H361d, H361fd, H362, H360F, H361f)

• specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, categorie 1 of 2 (H370, 
H371)

• de chemische agentia van bijlage VI.2-1
• gevaarlijke chemische agentia die via de huid worden opgenomen, zoals de aroma-

ti-sche aminen, de nitro- of halogeenderivaten van aromatische koolwaterstoffen, pes-
ti-ciden 

• koolstofmonoxide 
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Fiche 39: Tewerkstelling van 
jongeren

Alle werknemers worden door de arbeidswetgeving beschermd. De arbeidswetgeving be-
vat evenwel een hele reeks voorschriften die tot doel hebben de jongeren een specifieke 
bescherming te bieden. We vinden deze voorschriften voornamelijk terug in de Arbeids-
wet (16 maart 1971), de Welzijnswet (4 augustus 1996) en hun respectievelijke uitvoerings-
besluiten m.b.t. jongeren en stagiairs.
De arbeidswet regelt de bepalingen met betrekking tot verboden arbeid, de arbeidsduur, 
het overwerk, de rusttijden, het werk op zon- en feestdagen en de nachtarbeid.
Documentatie inzake de arbeidswet van 16 maart 1971 m.b.t. jongeren op het werk kan 
worden geraadpleegd op het adres : https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsreglemen-
tering/jeugdige-werknemers
De Codex: Boek X, Titel 3 inzake de bescherming van jongeren en Codex: Boek X, Titel 4 
inzake stagiairs kan worden geraadpleegd op het adres: https://werk.belgie.be/nl/themas/
welzijn-op-het-werk/werkorganisatie-en-bijzondere-werknemerscategorieen
Deze reglementering behandelt in detail de volgende algemene aspecten:

• op wie het KB van toepassing is
• risicoanalyse
• preventiemaatregelen
• de concreet door de werkgever te nemen maatregelen
• verbodsbepalingen

Wat de risico’s door blootstelling aan chemische agentia betreft, verbiedt het KB (Art. 
X.3-8) jongeren op het werk arbeid te laten verrichten die als gevaarlijk wordt beschouwd, 
zoals die waardoor de jongeren blootgesteld worden aan giftige of carcinogene stoffen, 
stoffen die erfelijke genetische veranderingen veroorzaken, stoffen die tijdens de zwan-
gerschap schadelijke gevolgen hebben voor de foetus of die voor de mens anderszins een 
schadelijke chronische werking heeft.
Dit verbod heeft in alle gevallen betrekking op

• Stoffen en mengsels die voldoen aan de criteria voor indeling in één of meerdere van 
de volgende gevarenklassen en gevarencategorieën met één of meerdere van de vol-
gende gevarenaanduidingen, zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 1272/2008: 
• acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331); 
• huidcorrosie, categorie 1A, 1B of 1C (H314); 
• ontvlambare gassen, categorie 1 of 2 (H220, H221); 
• ontvlambare aerosolen, categorie 1 (H222); 
• ontvlambare vloeistoffen, categorie 1 of 2 (H224, H225); 
• ontplofbare stoffen, categorieën „instabiele ontplofbare stof” of ontplofbare stoffen 

van de subklassen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205); 
• zelfontledende stoffen en mengsels, type A, B, C of D (H240, H241, H242); 
• organische peroxiden, type A of B (H240, H241); 
• specifieke doelorgaantoxiciteit na eenmalige blootstelling, categorie 1 of 2 (H370, 

H371); 
• specifieke doelorgaantoxiciteit na herhaalde blootstelling, categorie 1 of 2 (H372, 

H373); 
• inhalatieallergeen, categorie 1, subcategorie 1A of 1B (H334); 

https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsreglementering/jeugdige-werknemers
https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsreglementering/jeugdige-werknemers
https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/werkorganisatie-en-bijzondere-werknemerscategorieen
https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/werkorganisatie-en-bijzondere-werknemerscategorieen
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• huidallergeen, categorie 1, subcategorie 1A of 1B (H317); 
• kankerverwekkendheid, categorie 1A, 1B of 2 (H350, H350i, H351); 
• mutageniteit in geslachtscellen, categorie 1A, 1B of 2 (H340, H341);
• voortplantingstoxiciteit, categorie 1A of 1B of 2 (H360, H360F, H360FD, H360Fd, 

H360D, H360Df, H361);
• ernstig oogletsel (H318)

• Stoffen en mengsels bedoeld in Boek VI, Titel 2.  
• Onderstaande stoffen:

• gesmolten lood en loodlegeringen, met uitzondering van soldeersel 
• stof van lood en van loodverbindingen aangewend in fabrieken en reparatiewerk-

plaatsen voor loodaccumulatoren 
• loodhoudende verfstoffen aangebracht met het pistool of door middel van elektro-

stati-sche procédés 
• kwik of kwikverbindingen
• koolstofdisulfide
• arseenverbindingen 
• fluor en zijn verbindingen 
• benzeen
• tetrachloorkoolstof, 1,1,2,2-tetrachloorethaan en pentachloorethaan

De in artikel X.3-8, tweede lid, 2° bedoelde vaststelling van de voortdurende naleving van 
de grenswaarde kan maar worden gedaan als het arbeidsproces zodanig is ontworpen dat 
de grenswaarde gedurende een lange periode niet wordt overschreden.
Dit is het geval zodra een van de volgende voorwaarden is vervuld :

1° wanneer het arbeidsproces als dusdanig is erkend door de Minister van Werk;
2° wanneer, door voortdurende automatische meting gekoppeld aan een alarmsysteem 

en bijbehorende maatregelen, gewaarborgd is dat de grenswaarden niet worden 
overschreden;

3° wanneer uit de meting blijkt dat de concentraties niet hoger liggen dan een vierde van 
de 8-uur-grenswaarde, terwijl terzelfder tijd de kortetijdswaarden worden nageleefd.

• Volgende procédés en werkzaamheden
• procédés en werkzaamheden bedoeld in bijlage II van het Codex Boek VI titel 2 

betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling 
aan carcinogene agentia op het werk

• schilderwerk waarbij gebruik wordt gemaakt van loodwit, loodsulfaat of enig pro-
duct dat die pigmenten bevat, indien het loodgehalte groter is dan 2 gewichtspro-
cent berekend in metallische toestand

• Op plaatsen waar werken uitgevoerd worden die aanleiding kunnen geven tot brand of 
explosie, zoals:
• de vervaardiging van vloeibare zuurstof en waterstof
• de vervaardiging van collodion, celluloïd, ontvlambare gassen en vloeistoffen
• de destillatie en raffinage van koolwaterstoffen voortkomende uit petroleum en 

steenkool
• het vullen van verplaatsbare recipiënten met samengeperste gassen, vloeibare of 

opgeloste gassen andere dan lucht, onder een druk van meer dan 1 kg/cm2
• waar werkzaamheden worden verricht die een risico inhouden van contact met 

cyaanwaterstofzuur of met elke stof die dit zuur kan vrijmaken
• de lokalen of bouwplaatsen waar door werkzaamheden of werken asbestvezels 

kunnen worden vrijgemaakt
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Fiche 40: Risicoanalyse en- 
evaluatiemethodes

1. Inleiding
Er bestaan tal van risicoanalyse en -evaluatiemethodes voor chemische risico's. Vaak 
worden ze ontwikkeld door overheidsinstanties van landen of door agentschappen die 
worden gesteund door de Europese Unie.
Sommige van deze methodes laten toe het chemische risico te kwantificeren door het 
inschatten van de blootstelling. Andere methodes zijn meer gericht op het treffen van 
maatregelen om de risico’s te beheersen of hebben tot doel de risico’s te rangschikken op 
basis van hun ernst.
Een volledig en up to date overzicht geven van alle bestaande methodes is niet mogelijk, 
te meer daar er steeds weer nieuwe worden ontwikkeld of bestaande worden aangepast. 
Bovendien evolueren risicoanalyse en -evaluatiemethodes ook vaak tot e-tools met wijzi-
gende versienummers.
Het is hier enkel de bedoeling een overzicht te geven van methodes die vaak in België en 
Europa worden gebruikt; en dit anno 2018. 
Deze evaluatiemethodes zijn aanvullend aan de preventie van de chemische risico's van 
de SOBANE-strategie.

2. Control banding modellen 
Modellen die een blootstellingsschatting direct doorvertalen naar het gewenste pakket 
aan maatregelen.

• Coshh Essentials ontwikkeld door Health and Safety Executive uit het Verenigd Ko-
ninkrijk

 http://www.hse.gov.uk/coshh/essentials/index.htm
• EMKG-expo-tool (v2.0) is ontwikkeld door de Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-

beitsmedizin (BAuA) in Duitsland
 https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Praxis/Poster/EMKG-Expo-Tool.

html
• Verbetercheck Lasrook van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkge-

legenheid
 https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/lasrook/handige-tools-en-documenten

3.	Rekenkundige	modellen	
Wiskundige modellen die kunnen gebruikt worden voor het berekenen van de blootstelling 
aan chemische agentia. 

• IHMOD modellen van het AIHA (American Industrial Hygiene Association)
 https://www.aiha.org/get-involved/VolunteerGroups/Pages/Exposure-Assess-

ment-Strategies-Committee.aspx
• Rekenmodel dieselmotorenemissies DME tool uit Duitsland van de BGIA (Berufsge-

nossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit) https://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/
hazardous-substances/gestis-stoffmanager-stoffenmanager%C2%AE/index.jsp

 

https://www.aiha.org/public-resources/consumer-resources/topics-of-interest/ih-apps-tools
https://www.aiha.org/public-resources/consumer-resources/topics-of-interest/ih-apps-tools
https://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/hazardous-substances/gestis-stoffmanager-stoffenmanager%C2%AE/index.jsp
https://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/hazardous-substances/gestis-stoffmanager-stoffenmanager%C2%AE/index.jsp
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4.	Exposure	banding	modellen	
Modellen die een schatting van de blootstelling geven bij het uitvoeren van een bepaalde 
taak.  

• EASE van Health and Safety Executive uit het Verenigd Koninkrijk
 http://www.hse.gov.uk/research/rrhtm/rr136.htm
• Ecetoc tra worker tool ontwikkeld door European Centre for Ecotoxicology and Toxico-

logy of Chemicals 
 http://www.ecetoc.org/tools/targeted-risk-assessment-tra/

5. Algoritmes op basis van meetgegevens
• Stoffenmanager ontwikkeld door TNO en Arbo Unie uit Nederland
 https://stoffenmanager.nl
• Advanced Reach Tool ontwikkeld door TNO uit Nederland
 https://www.advancedreachtool.com
• Lasrook Assistent ontwikkeld door IRAS en ArboUnie uit Nederland
 https://weldingfumeassistent.com

6.	Modellen	voor	het	schatten	van	huidblootstelling
• EASE – huidmodule van Health and Safety Executive uit het Verenigd Koninkrijk
 http://www.hse.gov.uk/research/rrhtm/rr136.htm
• ECETOC TRA huidmodule ontwikkeld in 2002-2003 door het European Centre for Eco-

toxicology and Toxicology of Chemicals (ECETOC) in opdracht van CEFIC
 http://www.ecetoc.org/tools/targeted-risk-assessment-tra/
• RiskOfDerm werd ontwikkeld in samenwerking met onder meer de Health and Safety 

Laboratory (UK)
• IH Skin Perm ontwikkeld door INRS — National institute of research and security uit 

Frankrijk
 http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil47

7. Generische tools 
Algemene methodes voor het inventariseren en evalueren van chemische risico’s. 

• Seirich ontwikkeld door INRS uit Frankrijk  
 http://www.seirich.fr/seirich-web/index.xhtml
• REGETOX werd ontwikkeld door de Universiteit Luik met de steun van de Federale 

Diensten voor Wetenschappelijke,Technische en Culturele Aangelegenheden (nu POD 
Wetenschapsbeleid)

 http://www.regetox.med.ulg.ac.be
• TOXTRAINER is een opleidingsmethode (train the trainer, door middel van de participa-

tieve risicoanalyse) en werd door de Universiteiten Luik, Antwerpen en Gent ontwikkeld 
met de steun van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg en het Europees Sociaal Fonds.

 https://werk.belgie.be/nl/onderzoeksprojecten/2008-toxtrainer
• Clarice ontwikkeld door INRS uit Frankrijk
 Franstalige versie:  
 https://drive.google.com/file/d/0B6sCF78Ze9lRTUZhX1dEQlFIRjg/view
 Nederlandstalige versie
 https://docs.google.com/file/d/0B6sCF78Ze9lRS0VVNE9McU1DNWc
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Fiche 41: Preventie en  
bescherming in Seveso- 
inrichtingen

1.	Wat	zijn	Seveso-inrichtingen?
Seveso-inrichtingen zijn bedrijven die zulke hoeveelheden gevaarlijke stoffen op hun ter-
rein aanwezig hebben, dat deze de vastgelegde drempelwaarden overschrijden. 
Ze vallen onder de Sevesorichtlijn: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en 
van de Raad van 04/07/2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware onge-
vallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrek-
king van Richtlijn 96/82/EG van de Raad.
De Seveso III-richtlijn is omgezet in Belgisch recht door het Samenwerkingsakkoord 
(SWA3)  (de opvolger van het Samenwerkingsakkoord (SWA2), en door aanpassing in 
Vlaamse decreten en besluiten waaronder het Decreet Algemeen Milieubeleid, de Vlaam-
se Ruimtelijke ordening, het Decreet over de milieuvergunning, het Vlarem, …).
Seveso-inrichtingen worden onderverdeeld in hogedrempelinrichtingen en lagedrempe-
linrichtingen. De aanduiding als hogedrempelinrichting of lagedrempelinrichting (d.i. de 
zogenaamde Seveso-status van de inrichting) gebeurt op basis van de aard van en de 
hoeveelheden gevaarlijke stoffen die in die inrichting aanwezig zijn.

• Hogedrempelinrichtingen zijn inrichtingen waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in 
hoeveelheden die gelijk zijn aan of groter zijn dan minstens één van de hoge drempel-
waarden. Als geen enkele hoge drempelwaarde wordt bereikt of overschreden, dan 
kan de inrichting toch nog een hogedrempelinrichting zijn door toepassing van een 
sommatieregel.

• Lagedrempelinrichtingen zijn inrichtingen waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in 
hoeveelheden die gelijk zijn aan of groter zijn dan de lage drempelwaarde maar klei-
ner dan de hoge drempelwaarde. Als geen enkele van de lage drempelwaarden wordt 
overschreden, dan kan de inrichting toch nog als lagedrempelinrichting aangeduid 
worden door toepassing van een sommatieregel.

Men gaat er impliciet van uit dat hogedrempelinrichtingen een groter gevaar vormen dan 
lagedrempelinrichtingen. De verplichtingen die de regelgeving oplegt aan hogedrempelin-
richtingen zijn dan ook verregaander dan deze aan lagedrempelinrichtingen.

2.	Verplichtingen	van	Seveso-inrichtingen
De verplichtingen zijn opgenomen in het SWA3:  het samenwerkingsakkoord van 
16/02/2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware 
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.
De aard van de verplichtingen die de regelgeving oplegt, hangt af van de Seveso-status. 

• Hogedrempelinrichtingen moeten:
• in het kader van het samenwerkingsakkoord (SWA3)
 een kennisgeving indienen (artikel 7 van het SWA3)
 een preventiebeleid opstellen (artikel 6 van het SWA3)
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 een veiligheidsbeheersysteem invoeren ter uitvoering van dit beleid (artikel 6 van 
het SWA3)

 een SWA-veiligheidsrapport indienen (artikel 8 van het SWA3)
• in het kader van de Vlaamse procedure omgevingsvergunning 
 een omgevingsveiligheidsrapport indienen

 Wegens de verplichting tot het opmaken van een veiligheidsrapport (VR) worden hoge-
drempelinrichtingen ook VR-plichtige inrichtingen of VR-inrichtingen genoemd.

• Lagedrempelinrichtingen moeten:
• in het kader van het samenwerkingsakkoord (SWA3)
 een kennisgeving indienen (artikel 7 van het SWA3)
 een preventiebeleid opstellen (artikel 6 van het SWA3)
 een veiligheidsbeheersysteem invoeren ter uitvoering van dit beleid (artikel 6 van 

het SWA3),
De inspectiediensten hebben voor het uitvoeren van hun inspectie-opdracht meer con-
crete criteria ontwikkeld om te beoordelen of de exploitant de algemene verplichtingen 
naleeft. Deze beoordelingscriteria nemen de vorm aan van een reeks inspectie-instrumen-
ten, die in overleg en gezamenlijk worden opgesteld met alle inspectiediensten. Ze slaan 
zowel op technische als op eerder organisatorische en bedrijfskundige maatregelen.
De inspectie-instrumenten worden in het kader van een open beleid publiek gemaakt en 
zijn vrij ter inzage voor iedereen.
Deze inspectie-instrumenten kunnen onderverdeeld worden in:

• inspectie-instrumenten voor onderdelen van het veiligheidsbeheersysteem
• preventiebeleid zware ongevallen 
• beheer van wijzigingen
• inspectie en onderhoud
• operationele handelingen
• uitvoeren van onderhouds- en aanpassingswerken
• noodplanning
• onderzoek van ongevallen en incidenten

• inspectie-instrumenten voor veiligheidsfuncties van procesinstallaties
• het beheersen van processtoringen
• het beheersen van de degradatie van omhullingen 
• het beperken van accidentele vrijzettingen 
• het beheersen van de verspreiding van vrijgezette stoffen en energie
• het vermijden van ontstekingsbronnen
• het beperken van schade door brand
• het beperken van schade door explosies

• inspectie-instrumenten voor type-installaties
• checklist ‘Chloor’
• checklist ‘Waterstoffluoride’
• checklist ‘Fenol’
• checklist ‘Ammoniak’
• checklist ‘Waterstof’
• checklist ‘Ethyleenoxide’
• checklist ‘Zwavelzuur en oleum’
• inspectie-instrument ‘Magazijnopslag’
• inspectie-instrument ‘Ammoniumnitraat’
• inspectie-instrument’ Opslag van ontplofbare stoffen
• inspectieinstrumenty ‘Diesel’
• inspectie-instrument ‘Ontvlambare vloeistoffen’
• inspectie-instrument ‘Ontvlambare gassen’

Deze inspectie-instrumenten kunnen gedownload worden via: 
https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/seveso-preventie-van-zware-on-
gevallen/publicaties-over-de-preventie-3

https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/seveso-preventie-van-zware-ongevallen/publicaties-over-de-preventie-3
https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/seveso-preventie-van-zware-ongevallen/publicaties-over-de-preventie-3
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Fiche 42: Nuttige informatie 
beschikbaar via het WEB

1. Inleiding
Het internet vormt een onuitputtelijke en steeds wijzigende bron van informatie.
Een belangrijke bemerking bij het gebruik van informatie van het internet is wel dat best 
steeds een betrouwbaarheidstoets uitgevoerd wordt. Een 100 % betrouwbaarheidsgaran-
tie is er echter nooit. 
Betrouwbare sites zijn (meestal) :

• websites van of ondersteund door overheidsinstanties 
• websites van sectorfederaties
• websites van non profit organisaties

Hieronder volgt een greep uit nationale en internationale websites m.b.t. chemische agen-
tia. 
Hogedrempelinrichtingen

2. Belgische websites 
• Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg
 https://werk.belgie.be/nl
• Beroepsziekten  
 https://www.belgium.be/nl/werk/gezondheid_en_welzijn/beroepsziekten
 http://fedris.be/nl/home
• BeSWIC: Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk
 https://www.beswic.be/nl 
• BSOH: Belgische Vereniging voor Arbeidshygiëne (Belgian Society for Occupational 

Hygiene)
 https://www.bsoh.be/
• Prebes: Beroepsvereniging preventieadviseurs
 https://www.prebes.be/
• Febelsafe: De Belgische federatie van fabrikanten, distributeurs, dienstverleners en de 

professionele eindgebruikers inzake veiligheid en welzijn.
 https://www.febelsafe.be/nl/
• Essenscia: de Belgische federatie van de chemische industrie
 www.essenscia.be/
• Chemische stoffen in het onderwijs
 http://www.gevaarlijkestoffen.be
• Regionale milieuwetgeving: 
 https://navigator.emis.vito.be
 https://leefmilieu.brussels
 http://environnement.wallonie.be
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3.	Europese	websites
• Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk EU-OSHA
 https://osha.europa.eu/nl
• ECHA: Europees Agentschap voor Chemische stoffen
 https://echa.europa.eu/nl/
 Tabel van de geharmoniseerde indelingen van stoffen:
   https://echa.europa.eu/nl/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp

4.	Websites	van	de	buurlanden
• Frankrijk : 
 INRS:  Nationaal onderzoeksinstituut in Frankrijk voor arbeidsongevallen en beroeps-

ziekten
 www.inrs.fr/
• Nederland:  
 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen
 https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/themas/werken-met-gevaarlijke-stoffen
 https://www.chemischestoffengoedgeregeld.nl
 https://www.tno.nl
• Verenigd koninkrijk: 
 HSE: Health and Safety Executive
 www.hse.gov.uk
• Duitsland
 Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzliche Unfallversicherung ( IFA).
 https://www.dguv.de/ifa/gestis/index.jsp

5.	Niet	Europese	websites
• Verenigde staten
 OSHA : Occupational Safety and Health Administration
 https://www.osha.gov/
 NIOSH : National Institute for Occupational Safety and Health
 https://www.cdc.gov/niosh
 ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygiënists
 https://www.acgih.org/
• Canada
 Canadian Centre for Occupa tional Health and Safety
 http://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/
 http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca
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Fiche 43: Meettechnieken

Een aantal eenvoudige technieken kunnen reeds worden toegepast om een blootstelling 
aan chemische producten te ramen. 

1. Badgemetingen voor organische componenten     
De blootstelling aan een aantal organische en anorganische componenten kan worden 
bepaald aan de hand van diffusiebadges.

• De badges bevatten actieve kool en capteren de organische componenten in de lucht. 
Ze worden vervolgens geanalyseerd in het labo. De bekomen concentraties worden 
weergegeven in mg/m3

• De diffusiebadgen registreren in het algemeen colorimetrisch met directe uitlezing.
Een badge wordt door de werknemer gedragen of op een representatieve plaats in de 
werkzone geplaatst.

2.	Colorimetrische	buisjes	voor	puntmetingen	van	korte	tijdsduur
Met behulp van een handpomp zuigt men een vooraf bepaalde hoeveelheid lucht aan  
door een buisje dat een reagens bevat voor het gegeven agens. Het luchtvolume en dus 
de hoeveelheid pompbewegingen is bepaald voor ieder type buisje. Een kleuromslag heeft 
plaats in het buisje, hetgeen toelaat een grove schatting te maken van de concentratie van 
het product in de omgevingslucht.

3.	Analyzers	met	directe	uitlezing
Deze apparaten met elektrochemische of infrarode cellen (PID – Photo Ionisatie Detector) 
meten continu de concentratie van vluchtige organische componenen (VOC’s) en geven 
een direct uitleesbaar resultaat in ppm (parts per million). 
Deze toestellen zijn gecalibreerd voor één vluchtig organisch component en via omreke-
ningstabellen kunnen ook concentraties van andere stoffen berekend worden.

4.	Absorptiebuisjes	voor	organische	en	anorganische	componenten	(ni-
veau	expertise)
Met behulp van een vooraf geijkte pomp wordt lucht aangezogen in de ademzone van de 
werknemer of op een representatief punt in de werkzone. Ze passeert over een absorptie-
medium (buisje, impinger); het medium wordt gekozen als functie van het te evalueren 
chemisch agens.
Op basis van het pompdebiet en de duur van de meting wordt het geaspireerde luchtvo-
lume bepaald. Het absorptiemedium wordt geanalyseerd in het labo. De concentraties 
worden gegeven in mg/m3 of ppm (parts per million). 
Door de ruime keuze in absorptiemedia kunnen met dit meetinstrument diverse organi-
sche en anorganische stoffen gemeten worden. 
In geval van stof betreft het medium een filter waarvan de poriegrootte bepaald is. Hier-
door kan de inhaleerbare en inadembare concentratie van stof gemeten worden. 
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Fiche 44: De norm NBN EN 
689:2018
Gedetailleerd onderzoek en 
evaluatiestrategie door middel 
van metingen

Een strategie voor het beoordelen van de blootstelling aan chemische agentia door verge-
lijking met de grenswaarden is terug te vinden in de norm NBN EN 689:2018.

Deze NBN EN 689: 2018  “Workplace exposure - Measurement of exposure by inhalation 
to chemical agents - Strategy for testing compliance with occupational exposure limit 
values” is van kracht vanaf 29 mei 2018 en vervangt de NBN EN 689:1995. Hij kan aange-
kocht worden via https://www.nbn.be/nl

Filosofie	van	de	strategie
De norm NBN EN 689:2018 beschrijft, voor de blootstellingen via de ademhaling, hoe op 
een gestructureerde en gevalideerde wijze de nodige gegevens m.b.t. de gebruikte che-
mische agentia, de omstandigheden op de werkplaats en de blootgestelde werknemers  
in kaart gebracht dienen te worden zodat representatieve metingen ter vergelijking met 
grenswaarden kunnen uitgevoerd worden.  
Deze norm is niet van toepassing op piekblootstellingen korter dan 15 minuten. 
Verder is in deze norm terug te vinden hoe de resultaten van de metingen dienen verge-
leken te worden met de grenswaarden en welke conclusie daaruit kan getrokken worden.
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Een schematisch overzicht van de strategie volgens EN 689:2018

Beschrijving van de stappen in dit proces .

1. Beoordeling van de beroepsmatige blootstelling
1.	1	 Uitvoeren	van	een	basisonderzoek
1.1.1 Algemeen
Voorafgaand aan blootstellingsmetingen dienen de werkplaatsfactoren en de mogelijke
blootstellingspatronen in kaart gebracht te worden. Dit heeft tot doel te kunnen beslissen 
of er al dan niet metingen nodig zijn en zoja, hoe de werknemersgroepen die eenzelfde 
blootstellingspatroon hebben, dienen samengesteld te worden. De werknemerspopula-
tie wordt onderverdeeld in homogene blootstellingsgroepen (SEG). Dit zijn groepen van 
werknemers die tijdens een gegeven tijdsinterval gelijkaardige blootstellingspatronen on-
dergaan.
In deze fase van het onderzoek kan het gebruik van meetapparatuur die een directe uitle-
zing van de meetwaarden geeft zeer nuttige informatie opleveren over de mogelijke bloot-
stellingsniveaus, blootstellingspatronen, de variaties in tijd en plaats …
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1.1.2	 Identificeren	van	de	gebruikte	chemische	stoffen
Het oplijsten van alle chemische agentia is een eerste essentiële stap bij het identificeren 
van mogelijke blootstellingen aan gevaarlijke agentia. Deze lijst dient alle grondstoffen, 
intermediaire stoffen, onzuiverheden, ontbindingsproducten, geproduceerde producten, 
.... te bevatten. Van deze stoffen dienen de CAS nummers, de indelingen en etiketterings-
gegevens volgens CLP, de grenswaarden, gegevens over huid- en orale blootstelling, fysi-
sche eigenschappen zoals vluchtigheid, stoffigheid, dampdichtheid, … in kaart gebracht 
te worden. 

1.1.3 In kaart brengen van de werkplaatsfactoren
Volgende werkprocessen en procedures dienen geëvalueerd te worden teneinde de bloot-
stelling en blootstellingsparameters te kunnen inschatten: 

• de werkorganisatie: activiteiten, shift systemen, functies, …
• de werkplaats lay out, inclusief besloten ruimten, buitenwerkzaamheden, ....
• veiligheidsvoorschriften en werkinstructies
• regels van orde en netheid, reinigingsprogramma’s
• ventilatie en afzuigingen en andere vormen van engineering controls
• bronnen en locaties waar hoge concentraties van producten kunnen vrijkomen
• aard, mate en duur van de blootstelling
• de werkbelasting
• gedrag van de werknemers
• productiecijfers (doorzetten, hoeveelheden, …)

1.1.4 Inschatten van de blootstelling
Op basis van de verzamelde gegevens dient een betrouwbare inschatting van de bloot-
stelling van de werknemers te gebeuren.  
Mogelijke bronnen van informatie zijn:

• meetresultaten van vroeger uitgevoerde metingen, resultaten van direct uitleesbare 
meetinstrumenten

• meetresultaten van metingen aan vergelijkbare werkposten of installaties
• berekeningen van blootstellingen op basis van kwantitatieve gegevens
• gebruik van blootstellingsmodellen 

Een beslissing dat de blootstelling veel lager is dan de grenswaarde kan genomen worden 
indien:

• de mogelijke emissie van het product zeer laag is omwille van de producteigenschap-
pen en procescondities (lage dampspanning, hoog kookpunt en lage verwerkingstem-
peraturen, afwezigheid van stofvorming, gesloten systemen enz.)

• zeer kleine hoeveelheden worden gebruikt
• enkel kleine emissies mogelijk zijn tgv kleine blootstellingsoppervlakken of kortdurende 

blootstellingen (<15 minuten)

1.1.5	 Besluit
De verzamelde gegevens uit het basisonderzoek en de inschatting van de blootstelling 
leidt tot één van de drie volgende conclusies:  

• de blootstelling is hoger dan de grenswaarde (GW). In dit geval dient een rapport 
opgesteld te worden en dienen er onmiddellijk corrigerende maatregelen getroffen te 
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worden om de blootstelling te verminderen. Daarna kan het proces terug starten met 
het uitvoeren van een nieuw basisonderzoek.  

• de blootstelling ligt ver beneden de grenswaarde. In dit geval kan besloten worden 
met een rapport en het niet meer uitvoeren van verdere blootstellingsmetingen. 

• de verzamelde gegevens kunnen niet leiden tot het besluit dat de blootstelling ver 
onder de grenswaarde ligt. Hierop volgt het opstellen van een meetprocedure en meet-
plan.  

1.2.	Uitwerken	van	het	meetplan
1.2.1	 Samenstellen	van	homogene	blootstellingsgroepen	(Simular	Exposure	Groups	of	
SEG)
Omdat het niet mogelijk is om metingen uit te voeren op alle blootgestelde werknemers 
gedurende alle dagen van blootstelling is het een toegelaten aanpak te kiezen voor ho-
mogene blootstellingsgroepen. Dit zijn werknemersgroepen die op basis van werktaken, 
blootstellingsprofielen, operationele werkcondities, duur en plaats van blootstelling, werk-
ervaring enz. representatief zijn voor een ganse groep van werknemers. 
De keuze en samenstelling van deze homogene blootstellingsgroepen gebeurt bij voor-
keur door iemand met kennis van zaken met betrekking tot arbeidshygiëne. 

1.2.2	 Beschrijven	van	de	meetprocedure
Het doel van de meetprocedure en de staalnamestrategie is te komen tot valide en repre-
sentatieve metingen van de blootstellingen ter vergelijking met de grenswaarden.
De gevolgde meetmethodologie dient te voldoen aan de EN 482 voor wat betreft de ge-
voeligheid, detectielimiet, capaciteit van de methode, transport en stabiliteit van de stalen 
enz.
Bij voorkeur worden steeds persoonlijke metingen uitgevoerd in de ademzone van de 
werknemers, die over het doel van de metingen zijn ingelicht zodat ze normaal gedrag 
vertonen tijdens de metingen. Indien dit niet mogelijk is kan op een vast meetpunt, waar 
men een maximaal risico verwacht gemeten worden (stationaire metingen, worst case 
metingen).
De duur van de meting dient zo gekozen te worden dat deze representatief is voor een 
werkshift. Hiervoor zijn er drie mogelijkheden :

• bij constante niet wijzigende omstandigheden is een meetduur van 2 uur het minimum;
• bij wel wijzigende omstandigheden dient de staalname meer dan 2 uur te duren en de 

shiftduur zo dicht mogelijk te benaderen;
• wanneer de duur van blootstelling kleiner is dan 2 uur dient de meting te lopen over de 

volledige duur van blootstelling;
Indien een meting wordt uitgevoerd voor een stof waarvoor een korte tijdswaarde bestaat, 
dient de meting 15 minuten dienen te duren. 
In functie van de meetresultaten kan het aantal metingen variëren van 3 tot 6.
De werknemers waarop de meting wordt uitgevoerd, dienen zo gekozen te worden dat zij 
representatief zijn voor de gehele werknemersgroep. Wanneer het aantal nodige metingen 
groter is dan het aantal werknemers van de homogene blootstellingsgroep zullen dezelfde 
werknemers meerdere malen bemonsterd worden.  
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1.3	Uitvoeren	van	de	metingen
Voor het uitvoeren van metingen dienen de werknemers geïnformeerd te worden over het 
doel van deze metingen. Verder dienen de lopende werkzaamheden representatief te zijn 
voor de normale werkcondities.
Het verdient aanbeveling dat de uitvoerder van de metingen tijdens de metingen ter plaat-
se blijft of aan een aanwezige werknemer oplegt om het goed verloop van de operatie te 
bewaken.  
Bij iedere meting worden volgende gegevens genoteerd:  

• identificatie van de gemonitorde werknemers
• beschrijving van de werkplaats
• betrokken chemische agentia
• werkschema en duur van de blootstelling
• getroffen collectieve en persoonlijke preventiemaatregelen
• relevante omgevingsparameters (temperatuur, vochtigheid, luchtsnelheden, …)
• interferenties door andere activiteiten 
• ongewone gebeurtenissen tijdens de meting
• identificatie van de stalen en gebruikte meetapparatuur.

1.4.	Valideren	van	de	meetresultaten	en	de	blootstellingsgroepen	(SEG)
Vooraleer te vergelijken met grenswaarden dient een controle uitgevoerd te worden van de 
meetresultaten en van de homogene blootstellingsgroep. 
Ongewoon hoge of lage meetresultaten kunnen het gevolg zijn van storingen van de  
meetapparatuur of onvoorziene productiestoringen en worden als niet valide beschouwd. 
Ook grote verschillen tussen meetresultaten bij personen die dezelfde activiteiten verricht-
ten tijdens de meting of een persoon die afwijkende meetresultaten heeft t.o.v. de rest van 
de blootstellingsgroep leidt ertoe dat deze resultaten als niet valide beschouwd worden.  

1.5.	Vergelijken	van	de	resultaten	met	de	grenswaarden
In ieder geval dienen de gemeten concentraties te worden vergeleken met de grenswaar-
den zoals ook gedefinieerd in bijlage VI.1.1 van de Codex of bij ontbreken met andere 
internationaal erkende grenswaarden.
In het geval van werkzaamheden waarbij er blootstelling is aan verscheidene gevaarlijke 
chemische agentia, wordt het risico beoordeeld op grond van het risico dat al die chemi-
sche agentia in combinatie opleveren (berekening zie bijlage C van de NBN EN 689:2018).
Bij het vergelijken van de meetresultaten met de grenswaarden zijn er volgende conclusies 
mogelijk:

• De grenswaarde is niet overschreden:
• indien alle resultaten van 3 metingen lager zijn dan 10 % van de grenswaarde
• Indien alle resultaten van 4 metingen lager zijn dan 15 % van de grenswaarde
• Indien alle resultaten van 5 metingen lager zijn dan 20 % van de grenswaarde

• De grenswaarde is overschreden indien de resultaten van één meting hoger zijn dan 
de grenswaarde.

• Er is geen beslissing mogelijk indien alle resultaten onder de grenswaarde liggen maar 
 één resultaat van een set van 3 metingen is hoger is  dan 10 % van de grenswaarde of 

één resultaat van een set van 4 metingen is hoger is dan 15 % van de grenswaarde of 
één resultaat van een set van 5 metingen is hoger is dan 20 % van de grenswaarde. 
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Voor het evalueren van de blootstelling aan de hand van metingen kan je gebruik maken 
van het statistisch hulpmiddel BWstat ontwikkeld door de ‘British Occupational Hygiene 
Society (BOHS)’ en de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA). Deze kan je 
gratis gebruiken via volgende link: https://www.bsoh.be/?q=nl/bwstat
Via deze tool kan, met voldoende meetresultaten (minstens 6), met 70% zekerheid be-
sloten worden, dat het minder dan 5% waarschijnlijk is dat een willekeurige blootstelling 
binnen de SEG groter is dan de grenswaarde zoals voorgeschreven in de norm NBN EN 
689 – mei 2018 (gewijzigde aanpak t.o.v. versie NBN EN 689 - 1995).

2. Opmaken van het meetrapport
Het rapport dient volgende informatie te bevatten

• de coördinaten van de onderneming
• de persoon en instelling die de metingen heeft uitgevoerd
• de betrokken chemische stoffen
• de werkplekfactoren en de werkomstandigheden
• het doel van de meetprocedure en de gebruikte meettechniek
• de bemonsteringstijden
• de gemeten concentraties
• de gebeurtenissen en factoren die het resultaat zouden kunnen beïnvloeden
• de genomen kwaliteitsverzekerende maatregelen
• de evaluatie aan de hand van de grenswaarden 
• voorstel tot eventueel te treffen maatregelen

Hou bijkomend rekening met de bepalingen vastgelegd in de Codex Bijlage VI.1-1.D In-
houd van het meetverslag.

3.	Periodieke	herevaluaties
De beoordeling van de beroepsmatige blootstelling dient periodiek herhaald te worden om 
deze actueel te houden en om ervoor te zorgen dat de beroepsmatige blootstelling van de 
werknemers steeds onder de grenswaarde blijft. Dit betekent dat je punt 1. Beoordeling 
van de beroepsmatige blootstelling regelmatig moet herhalen. De aanbeveling hierbij is 
jaarlijks.
Ook indien er wijzigingen zijn van de werkplaatsfactoren (zie 1.1.3) dient de beoordeling 
van de beroepsmatige blootstelling herhaald te worden.
Bijlagen bij de norm: 

A. Vervangende methodes voor het beoordelen van de blootstellingen voor diverse 
werksituaties

B. Grenswaarden gebruikt voor het vergelijken met de meetresultaten
C. Blootstelling aan meerdere chemische agentia
D. Blootstellingsprofiel en duur van de metingen
E. Controle van de verdeling van blootstellingsmetingen en opsporen van afwijkende 

blootstellingen binnen de blootstellingsgroep. 
F. Valideren van de metingen in vergelijking met grenswaarden. 
G. Berekenen van de blootstelling bij werkshiften langer dan 8 uur
H. Blootstellingen onder de detectielimiet
I. Tijdsintervallen tussen periodieke metingen
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Fiche 45: Prestatietesten voor 
lokale afzuigingen

Deze fiche heeft tot doel referenties te verschaffen in kader van prestatietesten voor de 
verschillende type afzuigingen. Met andere woorden: waaraan dient de lokale afzuiiging 
te voldoen.

1. Algemeen
De referenties voor prestatietesten om lokale afzuiging te evalueren zijn:

• ACGIH Industrial Ventilation A manual of recommended Practice for Design
• ACGIH Industrial Ventilation A manual of recommended Practice for Operation and 

Maintenance
• HSE books Controlling airborne contaminants at work – A guide to local exhaust ven-

tilation (LEV)
• HSE books Maintenance, examination and testing of local exhaust ventilation

Voor de opmaak van een onderhoudsschema en meetprotocol contacteer altijd de fabri-
kant of installateur.

2.	Afzuigkasten
Volledig gesloten afzuigkasten

• bv isolatoren, handschoenkasten, omkastingen freesmachine, zandstraalkast, … 
• Volgende normen kunnen hiervoor gebruikt worden:

• NBN EN ISO 14644-7: Stof- en kiemarme ruimte en omgevingen – deel 7: afschei-
dingsapparatuur (schone-luchtkappen, handschoenendozen, isolaroren, mini-om-
gevingen)

• Andere mogelijke referenties: (alleen maar in het Frans)
• INRS ED 768 Décapage, dessablage, dépolissage au jet en cabine
• INRS ED 972 Captage et traitement des aérosols de fluides de coupe
• INRS ED 928 Cabines d’application par pulvérisation de peintures en poudre
• INRS ED 768 Décapage, dessablage, dépolissage au jet en cabine

Booths
• bv spuit- en zandstraal cabines, clean rooms
• Volgende normen kunnen hiervoor gebruikt worden:

• NBN EN ISO 14644-3 (clean rooms)
• NBN EN 12981+A1 : Bekledingsinstallaties – Spuitcabines voor het aanbrengen van 

organische poederdeklagen – Veiligheidseisen
• NBN EN 12215+A1 : Bekledingsinstallaties – Spuitcabines voor vloeibare organi-

sche materialen voor deklagen – Veiligheidseisen
• NBN EN 13355+A1 : Bekledingsinstallaties – Gecombineerde cabines - Veilig-

heidseisen
• Andere mogelijke referenties:

• INRS ED 839 Cabines d’application par pulvérisation de produits liquides
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• INRS ED 928 Cabines d’application par pulvérisation de peintures en poudre
• INRS ED 768 Décapage, dessablage, dépolissage au jet en cabine
• INRS ED 906 Pulvérisation de produits liquides. Objets lourds ou encombrants
• CEN/TR 15339-6: Thermal spraying – safety requirements for thermal spraying 

eqiopment – Spray booth, handling system, dust collection, exhaust system, filter

Gedeeltelijk gesloten afzuigkasten
• bv zuurkast, microbioveiligheidswerkkast, open spuitcabines, weegcabinetten, …
• Volgende normen kunnen hiervoor gebruikt worden:

• NBN EN 12499 : Biotechnologie – Prestatie-eisen voor microbiologische veilig-
heidskasten

• NBN EN 14175 : Zuurkasten
• Andere mogelijke referenties:

• INRS ED 665 Mise en oeuvre manuelle des poluesters stratifiés
• INRS ED 672 Ateliers d’encollage de petits objets (chaussures)
• INRS ED 668 Opérations de soudage à l’arc et de coupage
• INRS ED 839 Cabines d’application par pulvérisation de produits liquides
• INRS ED 928 Cabines d’application par pulvérisation de peintures en poudre
• INRS ED 906 Pulvérisation de produits liquides. Objets lourds ou encombrants
• INRS ED 6001 Sérigraphie
• INRS ED 746 Fabrication des accumulateurs au plomb
• INRS ED 752 Réparations des radiateurs automobiles
• INRS ED 760 Ateliers de fabrication de prothèses dentaires
• INRS ED 767 Emploi des matériaux pulvérulents
• INRS ED 795 Sorbonnes de laboratoire
• INRS ED 6049 Postes d’utilisation manuelle de solvants
• INRS ED 6146 Ateliers de plasturgie
• INRS ED 6185 Laboratoires d’anatomie et de cytologie pathologiques

3.	Lokale	puntextracties	gebaseerd	op	ontvangen	van	de	contaminant
• bv dampkappen, “push-pull” systemen, … 
• Volgende mogelijke referenties kunnen hiervoor gebruikt worden:

• INRS ED 651 Cuves et bains de traitement de surface
• INRS ED 665 Mise en oeuvre manuelle des polyesters stratifiés
• INRS ED 662 Postes de décochage en fodnerie
• INRS ED 972 Captage et traitement des aérosols de fluides de coupe
• INRS ED 668 Opérations de soudage à l’arc et de coupage
• INRS ED 6001 Sérigraphie
• INRS ED 750 Seconde transformation du bois
• INRS ED 746 Fabrication des accumulateurs au plomb
• INRS ED 767 Emploi des matériaux pulvérulents
• INRS ED 6146 Ateliers de plasturgie

4.	Lokale	puntextracyie	gebaseerd	op	het	vangen	van	de	contaminant
• bv puntafzuiging (mobiele of statisch), afzuigtafel, sleufafzuiging, gereedsschapsafzui-

ging, …  
• Volgende mogelijke referenties kunnen hiervoor gebruikt worden:

• INRS ED 651 Cuves et bains de traitement de surface
• INRS ED 665 Mise en oeuvre manuelle des poluesters stratifiés
• INRS ED 672 Ateliers d’encollage de petits objets (chaussures)
• INRS ED 668 Opérations de soudage à l’arc et de coupage
• INRS ED 750 Seconde transformation du bois
• INRS ED 746 Fabrication des accumulateurs au plomb
• INRS ED 752 Réparations des radiateurs automobiles
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• INRS ED 760 Ateliers de fabrication de prothèses dentaires
• INRS ED 767 Emploi des matériaux pulvérulents
• INRS ED 6049 Postes d’utilisation manuelle de solvants
• INRS ED 6146 Ateliers de plasturgie
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Fiche 46: Het uitgebreid 
veiligheidsinformatieblad(eS-
DS): verplichtingen van de 
downstream gebruiker

1. Inleiding
REACH is een verordening (EG 1906/2007) van de Europese Unie die van kracht is gewor-
den op 1 juni 2007 en die als doel heeft om de gezondheid van mens en milieu beter te 
beschermen tegen de risico’s van chemische agentia. 
REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen. 
REACH is van toepassing op alle chemische stoffen, niet enkel deze die gebruikt worden 
door bedrijven, maar ook de stoffen die bedoeld zijn voor gebruik door consumenten.
Afhankelijk van de activiteit hebben de betrokken partijen een ander statuut in de REACH 
regelgeving en bijgevolg ook andere verplichtingen.

Activiteit Statuut volgens REACH
Produceert uw onderneming nieuwe stoffen, zijnde nieuwe moleculen? Fabricant van stoffen

Voert uw onderneming grondstoffen in zuivere vorm in van buiten de EU? Importeur van stoffen

Voert uw onderneming mengsels in van buiten de EU? Importeur van mengsels

Voert uw onderneming voorwerpen (vaste vormen) in van buiten de EU? Importeur van voorwerpen

Maakt u voor uw industriële of beroepsactiviteit gebruik van stoffen en/of 
mengsels die aangeleverd worden van binnen de EU?

Downstream gebruiker

Bewaart of koopt uw onderneming zuivere stoffen of mengsels aan, om 
opnieuw in de handel te brengen?

Distributeur

Meer informatie over de verplichtingen voor fabrikanten, importeurs, downstream users 
en distributeurs met betrekking tot REACH kan teruggevonden worden op de website van 
REACH
https://echa.europa.eu/nl/home

Uitgebreid Veiligheidsinformatieblad (eSDS)
• Wat is een uitgebreid veiligheidsinformatieblad (VIB)
 Een uitgebreid VIB is een ‘klassiek' VIB aangevuld met een bijlage die één of meerde-

re blootstellingsscenario’s bevat. Deze blootstellingsscenario's vatten de belangrijkste 
informatie samen uit de chemische veiligheidsbeoordeling die door een bedrijf in de 
toeleveringsketen is uitgevoerd in het kader van een registratie onder REACH.
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• Wanneer dient een eSDS met blootstellingsscenario’s ter beschikking gesteld te 
worden van de klant?  

 Als de uitvoering van een chemische veiligheidsbeoordeling, zoals vereist door art. 14 
van REACH, het oplegt, moet er een bijlage toegevoegd worden aan het SDS. 

 Grosso modo geldt dit voor registratieplichtige stoffen die als gevaarlijk zijn ingedeeld 
en die in hoeveelheden van meer dan 10 ton per jaar op de markt worden gebracht. 

• Wat dient de werkgever te doen bij ontvangst van een dergelijk uitgebreid VIB 
(eSDS)?

 Indien men als gebruiker zo’n uitgebreid SDS ontvangt, is men verplicht om na te gaan 
of men de stof in kwestie gebruikt conform de in het eSDS beschreven voorwaarden. 

 Dit betekent dat men dient na te gaan of er een blootstellingsscenario is opgesteld 
dat betrekking heeft op het beoogde gebruik, met andere woorden controleren of uw 
gebruik binnen de beschreven gebruiksvoorwaarden valt.

 Als dit het geval is, moet men vervolgens nagaan of de stof gebruikt wordt conform de 
in het blootstellingsscenario vermelde procesvoorwaarden en de beschreven risicobe-
heersingsmaatregelen zijn geïmplementeerd.  Binnen de 12 maanden na ontvangst van 
een eSDS dient men aan deze procesvoorwaarden en risicobeheersingsmaatregelen 
te voldoen. 

 Als dit niet het geval is, zijn volgende acties mogelijk:  
• de leverancier vragen de registratie uit te breiden naar uw gebruik en u op de hoog-

te te brengen van de veilige gebruiksvoorwaarden 
• de eigen activiteiten aanpassen aan de gebruiksvoorwaarden die zijn vastgesteld 

door de leverancier 
• het scenario in beperkte mate aanpassen in functie van de eigen procesomstandig-

heden en risicobeheersingsmaatregelen om aan te tonen dat onder de specifieke 
gebruiksomstandigheden er toch sprake is van een veilig gebruik 

• op zoek gaan naar een andere leverancier van dezelfde stof die een dekkend bloot-
stellingsscenario voor uw gebruik kan verstrekken 

• het gebruik van de stof volledig stopzetten 
• de desbetreffende stof vervangen door een minder gevaarlijke stof 
• zelf een chemische veiligheidsbeoordeling opstellen  

Om te kunnen controleren of het veiligheidsinformatieblad opgesteld werd conform de 
voorschriften van de Europese verordening werd door ECHA een checklist opgesteld. 
Deze checklist bevat 4 rubrieken.

• Voorblad: informatie over het bedrijf, de stof enz., met inbegrip van een aantal algeme-
ne vragen.

• Vragen voor ontvangers: van toepassing als het te controleren bedrijf een afnemer is in 
plaats van een opsteller van het VIB. 

• Op-locatie-checklist: een klein aantal vragen over het VIB, die een inspecteur op loca-
tie kan controleren.

• Kantoor-checklist: een gedetailleerde controle van de inhoud van alle 16 rubrieken en 
subrubrieken van het VIB.

Deze checklist kan in verschillende talen gedownload worden via onderstaande link.
https://echa.europa.eu/documents/10162/966058/sds_checklist_nl.pdf/a888d1c7-c2f9-
40f3-a416-88fe78a47e3a
De Reach-en-force documenten en de conclusies kunnen gevonden worden via onder-
staande link 
https://echa.europa.eu/nl/about-us/who-we-are/enforcement-forum/forum-enforce-
ment-projects

https://echa.europa.eu/nl/about-us/who-we-are/enforcement-forum/forum-enforcement-projects
https://echa.europa.eu/nl/about-us/who-we-are/enforcement-forum/forum-enforcement-projects
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