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Bijlage: Gevaarlijke stoffen in de arbocatalogus  UMC's 
 
Artikelen uit de Arbowet en het Arbobesluit op grond waarvan de arboconvenantproducten zijn 
opgesteld en in de arbocatalogus zijn opgenomen.  

Arbowet Artikel 8 

Voorlichting en onderricht 
 
1. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten 
    werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, alsmede over de maatregelen die erop gericht 
    zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken. 
 
    Tevens zorgt de werkgever ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de wijze 
    waarop de deskundige bijstand, bedoeld in de artikelen 13, 14, 14a en 15, in zijn bedrijf of 
    inrichting is georganiseerd. 
 
2. De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden taken 
    aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden. 
 
3. Indien persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking van de werknemers worden gesteld en 
    indien op arbeidsmiddelen of anderszins beveiligingen zijn aangebracht, zorgt de werkgever ervoor 
    dat de werknemers op de hoogte zijn van hun doel en werking en de wijze waarop zij deze dienen 
    te gebruiken. 
 
4. De werkgever ziet toe op de naleving van de instructies en voorschriften gericht op het voorkomen 
    of beperken van de in het eerste lid genoemde risico’s alsmede op het juiste gebruik van 
    persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 
5. Indien binnen de onderneming werknemers jonger dan 18 jaar werkzaam zijn, houdt de werkgever 
    bij de uitvoering van de in de voorgaande leden genoemde verplichtingen in het bijzonder rekening 
    met de aan de jeugdige leeftijd inherente beperkte werkervaring en onvoltooide lichamelijke en 
    geestelijke ontwikkeling van deze werknemers.  
  

Arbobesluit hoofdstuk 4 Gevaarlijke stoffen 

Artikel 4.1b Zorgplicht van de werkgever 
  
1. In alle gevallen waarin werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, 
    zorgt de werkgever voor een doeltreffende bescherming van de gezondheid en veiligheid van de 
    werknemer. 
 
2. Aan het bepaalde in het eerste lid wordt voldaan indien: 

a.  in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, de aard, 
mate en duur van de blootstelling is beoordeeld in overeenstemming met artikel 4.2; 

b. doeltreffende maatregelen zijn getroffen ter voorkoming of beperking van de blootstelling in 
overeenstemming met de artikelen 4.1c en 4.4 dan wel in overeenstemming met de artikelen 
4.17, 4.18 en 4.19; 

c. preventieve maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van ongewilde gebeurtenissen in 
overeenstemming met artikel 4.6. 

Artikel 4.2 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen 
  
1. Indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, ongeacht of met 
    deze stoffen daadwerkelijk arbeid wordt of zal worden verricht, worden, in het kader van de risico- 
    inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, de aard, de mate en de duur van die 
    blootstelling beoordeeld teneinde de gevaren voor de werknemers te bepalen. 
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2. Met betrekking tot de aard van de blootstelling wordt in ieder geval vastgesteld aan welke 
    gevaarlijke stoffen werknemers worden of kunnen worden blootgesteld, wat de gevaren zijn die aan 
    die stoffen zijn verbonden, in welke situaties blootstelling zich kan voordoen en op welke wijze 
    blootstelling kan plaatsvinden. 
 
3. Met betrekking tot de mate van blootstelling aan gevaarlijke stoffen wordt in ieder geval vastgesteld 
    wat het blootstellingniveau is. 
 
4. Voor het doeltreffend vaststellen van het blootstellingniveau wordt gebruik gemaakt van geschikte, 
    genormaliseerde meetmethodes, dan wel andere voor het doel geschikte meetmethodes of 
    kwantitatieve evaluatiemethodes. 
 
5. Bij de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, worden in ieder geval de volgende aspecten betrokken: 

a. de informatie over de veiligheid en gezondheid die door de leverancier van een gevaarlijke stof 
bij of krachtens wettelijk voorschrift moet worden verstrekt, alsmede de voor de risico-evaluatie 
noodzakelijke aanvullende informatie van de leverancier of uit andere gemakkelijk toegankelijke 
bronnen; 

 
b. de omstandigheden tijdens werkzaamheden waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, 

waaronder begrepen de hoeveelheid gevaarlijke stoffen waaraan werknemers worden of 
kunnen worden blootgesteld; 

 
c. de redelijkerwijs voorzienbare gebeurtenissen die kunnen leiden tot een aanzienlijke toename 

van de mate van blootstelling ook indien er preventieve maatregelen zijn getroffen; 
 
d. de effectiviteit van de genomen of te nemen preventiemaatregelen;  
 
e. voor zover van toepassing, de resultaten van de arbeidsgezondheidskundige onderzoeken, 

bedoeld in de artikelen 4.10a en 4.10b. 
 

6. Indien sprake is van verschillende gevaarlijke stoffen, wordt de beoordeling, bedoeld in het eerste 
    lid, gebaseerd op het risico dat die gevaarlijke stoffen in combinatie opleveren. 
 
7. De in het eerste lid bedoelde mate van blootstelling wordt overeenkomstig het vierde lid getoetst 
    aan de voor de betrokken stof vastgestelde grenswaarde. 
 
8. De beoordeling, bedoeld in het eerste lid, wordt regelmatig herzien, in ieder geval indien wordt 
    aangevangen met nieuwe werkzaamheden waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken en voorts 
    wanneer gewijzigde omstandigheden of de resultaten van de arbeidsgezondheidskundige 
    onderzoeken, bedoeld in de artikelen 4.10a en 4.10b, hiertoe aanleiding geven. 
 
9. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot dit artikel.  

Artikel 4.2a Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, aanvullende registratie 
  
Indien op de arbeidsplaats in verband met de aard van de werkzaamheden die daar worden 
uitgevoerd, gevaarlijke stoffen plegen voor te komen die bij of krachtens de Wet milieugevaarlijke 
stoffen worden ingedeeld in de categorie “voor de voortplanting vergiftig”, bedoeld in artikel 34, 
tweede lid, onder n, van die wet, alsmede stoffen als bedoeld in richtlijn nr. 67/548/EEG van de Raad 
van de Europese Economische Gemeenschap van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van 
gevaarlijke stoffen (PbEG L 196) die met de waarschuwingszin R64 worden gekenmerkt 
overeenkomstig de criteria in paragraaf 3.2.8 van bijlage VI bij deze richtlijn, worden met betrekking tot 
die stoffen in de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, in aanvulling op 
artikel 4.2, de volgende gegevens vermeld: 
 
a. de hoeveelheid van de stof die per jaar pleegt te worden vervaardigd of gebruikt dan wel 

aanwezig pleegt te zijn in verband met opslag; 
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b. het aantal werknemers dat arbeid pleegt te verrichten op de arbeidsplaats waar de stof pleegt 
voor te komen; 

 
c. de vorm van de arbeid die met de stof pleegt te worden verricht. 

Artikel 4.7 Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen 
  
1. Voor zover uit de resultaten van de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, blijkt dat er gevaar voor de 
    veiligheid of de gezondheid van de werknemers bestaat, zijn in aanvulling op artikel 15 van de wet 
    doeltreffende procedures opgesteld die in werking treden indien zich een ongewilde gebeurtenis 
    voordoet. 
 
2. Op grond van de procedures, bedoeld in het eerste lid, zijn zodanige technische of organisatorische 
    maatregelen genomen, dat wanneer zich een ongewilde gebeurtenis voordoet de gevolgen hiervan 
    zoveel mogelijk worden beperkt. 
 
3. Ter naleving van het tweede lid worden in ieder geval de volgende maatregelen genomen: 

a. er worden onmiddellijk doeltreffende maatregelen genomen om de gevolgen van een ongewilde 
gebeurtenis zoveel mogelijk te beperken en er wordt zo spoedig mogelijk zorg gedragen voor 
het herstel van de veilige toestand; 

b. de werknemers worden onverwijld ingelicht over de ongewilde gebeurtenis en er wordt zorg 
voor gedragen dat zij zich verwijderen uit de getroffen zone; 

c. uitsluitend de werknemers of andere personen, belast met het uitvoeren van de noodzakelijke 
herstelwerkzaamheden, betreden, met gebruik van doeltreffende middelen en persoonlijke 
beschermingsmiddelen, de getroffen zone;  

d. de werknemers en andere personen, bedoeld in onderdeel c, zijn niet langer dan strikt 
noodzakelijk voor het herstel van de veilige toestand in de getroffen zone aanwezig; 

e. er zijn in aanvulling op artikel 15 van de wet doeltreffende waarschuwings- en andere 
communicatiesystemen beschikbaar ten behoeve van de signalering van een toegenomen 
risico voor de veiligheid en gezondheid en die voldoen aan het bepaalde bij of krachtens 
afdeling 2 van hoofdstuk 8; 

f. er wordt voorkomen dat anderen dan de werknemers en andere personen, bedoeld in 
onderdeel c, de getroffen zone betreden. 

 
4. De werkgever zorgt ervoor dat de bedrijfshulpverleners, bedoeld in artikel 15 van de wet, en de 
    externe hulpverleningsorganisaties desgewenst kennis kunnen nemen van de maatregelen, 
    bedoeld in het derde lid. 
 
5. De informatie over de maatregelen, bedoeld in het vierde lid, omvat in ieder geval: 

a. een beschrijving van de gevaren op grond van de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2; 
 
b. een beschrijving van de redelijkerwijs voorzienbare specifieke gevaren op grond van de 

beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, die kunnen ontstaan bij een ongewilde gebeurtenis; 
 
c. een beschrijving van de maatregelen die zijn getroffen ter naleving van artikel 4.6, eerste en 

tweede lid; 
 
d. een omschrijving van de procedures, bedoeld in het eerste lid. 

Artikel 4.10d Voorlichting en onderricht 
  
1. In alle gevallen waarbij arbeid wordt verricht waarbij werknemers worden of kunnen worden 
    blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, wordt in overeenstemming met artikel 8 van de wet, 
    voorlichting en onderricht gegeven, waarbij ten minste aandacht wordt besteed aan:  

 
a. de mogelijke gevaren voor de veiligheid en de gezondheid die zijn verbonden aan het werken 

met gevaarlijke stoffen op grond van de resultaten van de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2; 
b. de aard van de blootstelling, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid; 
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c. de grenswaarden; 
d. de te treffen voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen of te beperken tot een zo 

laag mogelijk niveau; 
e. de te treffen voorzorgsmaatregelen om zoveel mogelijk te voorkomen dat zich met betrekking 

tot gevaarlijke stoffen een ongewilde gebeurtenis voordoet; 
f. de hygiënische maatregelen; 
g. het dragen en gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen; 
h. de te nemen maatregelen in geval zich een ongewilde gebeurtenis voordoet met gevaarlijke 

stoffen. 
 

2. De werkgever brengt de werknemers op de hoogte van de informatie over de veiligheid en 
    gezondheid die door de leverancier van een gevaarlijke stof wordt verstrekt, waaronder begrepen 
    de verplichte informatie die bij of krachtens wettelijk voorschrift wordt verstrekt. 
 
3. De wijze van voorlichting en onderricht is afgestemd op de resultaten van de beoordeling, bedoeld 
    in artikel 4.2. 
 
4. De voorlichting en het onderricht worden geactualiseerd indien gewijzigde omstandigheden hiertoe 
    aanleiding geven. 

Artikel 4.13 Nadere voorschriften risico-inventarisatie en –evaluatie 
  
In alle gevallen waarin arbeid wordt verricht waarbij werknemers worden of kunnen worden 
blootgesteld aan kankerverwekkende of mutagene stoffen of aan stoffen die vrijkomen bij 
kankerverwekkende processen, worden, met betrekking tot deze stoffen of processen in de risico-
inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet en in aanvulling op artikel 4.2, in ieder 
geval de volgende gegevens opgenomen: 
 
a. de reden waarom het gebruik van een kankerverwekkende stof of het toepassen van een 
    kankerverwekkend proces voor het verrichten van de arbeid strikt noodzakelijk is en vervanging 
    technisch niet uitvoerbaar is; 
 
b. de hoeveelheid van de kankerverwekkende of mutagene stof die per jaar pleegt te worden 
    vervaardigd of gebruikt dan wel aanwezig pleegt te zijn in verband met de opslag respectievelijk de 
    frequentie waarmee een proces per jaar pleegt te worden toegepast; 
 
c. de soort arbeid die met de kankerverwekkende of mutagene stof pleegt te worden verricht of 
    waarbij het kankerverwekkende proces pleegt te worden toegepast; 
 
d. het aantal werknemers dat aan een kankerverwekkende of mutagene stof of een 
    kankerverwekkend proces pleegt te worden blootgesteld of kan worden blootgesteld; 
 
e. de preventieve maatregelen die zijn genomen om de blootstelling van werknemers aan 
    kankerverwekkende of mutagene stoffen of aan stoffen die vrijkomen bij kankerverwekkende 
    processen te voorkomen of te minimaliseren; 
 
f. de persoonlijke beschermingsmiddelen die worden gebruikt bij arbeid waarbij werknemers worden of 
   kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende of mutagene stoffen of aan stoffen die 
   vrijkomen bij kankerverwekkende processen; 
 
g. de gevallen waarin kankerverwekkende of mutagene stoffen of kankerverwekkende processen 
    worden vervangen door stoffen of processen waarbij de werknemers niet of minder aan gevaar voor 
    hun veiligheid of gezondheid worden blootgesteld. 
 
 


