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Deel dit 
Vlugschrift 

met uw 
medewerkers!



Voor de vakantie hebben we een zeer goede 
en (goed bezochte!) infomiddag gehad waarbij 
Inspectie SZW en ESF ons informeerden. Voor 
ons een voorbeeld van hoe we onze leden 
graag informeren. Wees voorbereid was de 
onderliggende boodschap, voor fabrikanten maar 
zeker ook distributeurs en importeurs! Ik hoop 
dat onze boodschap jullie hiertoe aangezet heeft 
mocht dat nog niet eerder al gebeurd zijn.
 
Hoewel we in een volwassen industrie 
opereren, geldt dit zeker niet voor iedereen 
in PBM-land. De klanten hebben helaas lang 
niet allemaal kennis van PBM en schromen 
niet om een distributeur of fabrikant zwaar 
onder druk te zetten voor lagere prijzen en 
langere betalingstermijnen. De tenders vliegen 
ons om de oren waarbij de kwaliteit van de 
aanvraag helaas te vaak onvoldoende is. Zijn 
persoonlijke beschermingsmiddelen dan echt 
alleen een kostenpost op de begroting van een 
deel van onze klanten? Dat samen met het feit 
dat er helaas meer berichten over ernstige en 
ook dodelijke ongelukken voorbijkomen, met 
daarnaast een danig in capaciteit gereduceerde 
handhaver vanuit de overheid, creëren we een 
zeer moeilijke en potentieel gevaarlijke situatie. 
Kortom nog genoeg voor ons te doen!
 
Gelukkig zijn er ook positieve punten te melden. 
Wat bijvoorbeeld gedaan wordt door diverse 

leden aan Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen en aan thema’s daarbinnen als 
circulariteit, laat zien dat we echt stappen 
maken om onze planeet leefbaar te houden. 
Initiatieven die we met elkaar als branche moeten 
omarmen en die nooit door een individuele 
partij alleen gedaan kan worden. Op het gebied 
van normalisatie wordt er hard gewerkt in 
diverse werkgroepen, werk dat nog wel eens 
onderbelicht is. Maar het is belangrijk dat wij als 
Nederland onze stem laten horen binnen Europa!
 
Wat we aan onze leden beloofd hebben 
is het opstarten van diverse e-learning 
cursussen. Ik ben er trots op dat we dit jaar 
twee modules live gaan brengen. De cursus 
voetbescherming is klaar voor de aftrap en de 
cursus handbescherming zal in oktober af zijn. 
Het proces om dit met enkele leden samen met 
The Competence Group (TCG) op te zetten is 
niet alleen leerzaam, maar ook leuk. Samen met 
je concullega’s even alle dagelijkse perikelen 
van je afzetten en te praten over wat een 
adviseur persoonlijke beschermingsmiddelen 
minimaal moet weten over deze onderwerpen 
en dan daar specifiek een module op schrijven. 
En dat met hulp van de creatieve mensen en 
de opleidingsdeskundigen van TCG. Ik ben 
ervan overtuigd dat kennis van onze mensen 
een belangrijk verkoopargument is om PBM 
te verkopen. Samen met onze nieuwe website 

Van de voorzitter
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Bij het schrijven van het voorwoord probeer ik altijd even afstand te nemen van de dagelijkse 
hectiek en kijk dan terug naar het verleden, maar ik probeer ook wat vooruit te kijken. Denkend aan 
de heerlijke vakantie met familie, al lijkt dat al weer lang geleden, en vooruitkijkend op bijvoorbeeld 
de A+A beurs in oktober, het middelpunt voor PBM-minnend Europa. Maar ook een blijk op de 
ontwikkelingen die nog iets verder van vandaag af staan.
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Nieuwe website

Het heeft even geduurd, maar hij komt eraan: 
de nieuwe website. In goed overleg met en 
advies van Studio Projectie te Leiden wordt 
op dit moment de laatste hand gelegd aan de 
nieuwe VVGW website. Hierop staat u als VVGW-
lid centraal. Duidelijk wordt gecommuniceerd 
dat het voor eindgebruikers en andere partijen 

een logische beslissing is te kiezen voor een 
VVGW aangesloten bedrijf. Uw kennis, ervaring, 
deskundigheid, adviezen in combinatie met uw 
PBM-producten zijn onlosmakelijk verbonden 
met de persoonlijke veiligheid op de werkvloer. 
Kiezen voor een VVGW-lid is de veiligste keuze!

die ook binnenkort gelanceerd wordt, gaan 
we een grote stap maken in onze verdere 
professionalisering.
 
Tot slot wil ik nog even jullie medewerking 
vragen. We zien nog vaak, en vorige week 
werd ik er ook weer door een van de leden op 
gewezen, dat conformiteitsverklaringen van 
fabrikanten en importeurs niet 100% juist zijn. 
Om die partijen daarop te wijzen en soms tot 
beweging te krijgen lijkt het me goed dat we 
vanuit de branchevereniging hiertegen optreden. 
Niet alleen voor nu, maar ook om zeker te zijn dat 
als met ingang van de nieuwe PBM verordening, 
waarin ook de distributeur meer verplicht 

wordt om een conformiteitsverklaring van te 
voren te controleren, het aantal verklaringen 
dat niet voldoet substantieel lager is dan het 
momenteel is. Bij excessen graag melden aan 
ons secretariaat, dan gaan we proberen de 
fabrikanten hierin te helpen. Zie ook nog het lijstje 
van aandachtpunten verderop in deze editie.
 
Ik wens jullie veel leesplezier bij 
het lezen van dit Vlugschrift.
 
Oscar Breure
Voorzitter VVGW

“Lang gewacht, stil gezwegen...”; 
de nieuwe VVGW-website wordt 
binnenkort gelanceerd.

LET OP: CONTROLEER OP DE OUDE 
WEBSITE OF UW BEDRIJFSGEGEVENS 
NOG UP TO DATE ZIJN. WELLICHT 
HEEFT ER ONLANGS EEN WIJZIGING 
PLAATSGEVONDEN VAN ADRES OF 
CONTACTPERSOON EN IS DAT NOG NIET 
VERWERKT OF HEBT U HET MISSCHIEN  

NOG NIET DOORGEGEVEN. HET IS KORT 
DAG, MAAR LAAT UITERLIJK WOENSDAG 
1 NOVEMBER 2017 AAN HET SECRETARIAAT 
WETEN OF ER NOG EEN AANPASSING MOET 
WORDEN DOORGEVOERD! 
info@VVGW.nl EN ZEND OOK EEN CC NAAR 
ronald@hetbureau208.nl
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Algemene ledenvergadering verplaatst!

Begin 2018 gaat er weer een Praktijkopleiding Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen van start en wel op de volgende dagen:
lesdag 1: dinsdag 6 februari 2018
lesdag 2: dinsdag 6 maart 2018
lesdag 3: dinsdag 13 maart 2018
lesdag 4: dinsdag 20 maart 2018
 
Heeft u medewerkers die deze opleiding willen volgen, meld ze dan 
nu alvast aan bij Copla (info@copla.nl).

Aangezien voor de meeste bedrijven de laatste maanden van het jaar de drukste periode is 
en het bestuur al jaren van een aantal leden het verzoek heeft gekregen om de algemene 
ledenvergadering te verplaatsen heeft het bestuur besloten om de VVGW algemene 
ledenvergadering te houden op vrijdag 2 februari 2018. 3M heeft de organisatie in handen.

Opleiding

A+A 2017: het is het individu dat telt

Van 17 tot en 
met 20 oktober 
draait alles op 
het beursterrein 
van Düsseldorf 
om veiligheid, 

bescherming en gezondheid op de werkvloer. 
Vakbezoekers van overal ter wereld komen 
bijeen voor A+A, de internationale vakbeurs 
mét conferentie. Circa 1.900 exposanten zullen 
de gehele bandbreedte aan producten en 
dienstverlening voor persoonlijke bescherming 

en voor veilige en gezonde werkroutines 
presenteren.
Meer details zijn online te vinden op AplusA.de

11 & 12 april 2018: vakbeurs 
Safety&Health@Work. Ahoy Rotterdam

Beurs

Arbo nieuws

Veiligheidshandschoenen? 
Weet wat je koopt!
25-09-2017 Arbo nieuws 
Recentelijk nam de Nederlandse Voedsel- en 
Waren Autoriteit tijdens een steekproef leren 
veiligheidshandschoenen met een te hoog 
gehalte chroom-6 uit de handel. De NVWA 
waarschuwt de PBM-markt alerter te zijn op de 
aanwezigheid van deze voor de gezondheid zeer 

schadelijke stof.
Deze casus is een voorbeeld dat het 
belang onderstreept van degelijke en goed 
onderbouwde inkoopspecificaties bij de aanschaf 
van producten die moeten voldoen aan EU 
Productrichtlijnen. Een kwestie van ‘weet wat je 
koopt’.



Okober 2017  |  Vereniging Veilig & Gezond Werken  |  5

Arbo nieuws

De handschoenencasus staat niet op 
zichzelf, want de NVWA vond al eerder 
veiligheidshandschoenen die niet voldeden 
aan de chroom-6-norm. Ook in Duitsland 
zijn partijen uit de handel gehaald en riepen 
leveranciers reeds verkochte exemplaren terug. 
Dat chroom-6 in leren veiligheidshandschoenen 
wordt aangetroffen, is verklaarbaar. Een deel 
van de leerfabrikanten gebruikt chroomzout om 
het looiproces te versnellen, kenmerkend voor 
de goedkopere leerproducten. Maar chroom-6 
is kankerverwekkend en kan onder meer 
chroomallergie veroorzaken. Daarom heeft het 
Europees Normalisatie Instituut (CEN) al in 1994 
een norm in het leven geroepen die bepaalt dat 
de concentratie chroom-6 maximaal 10 milligram 
per kilo gelooid leer mag bedragen.

Update EN 420-norm: 
maximaal 3 mg chroom-6 per kilo leer

Deze EN 420-norm heeft in 2009 een update 
gekregen. Er kwam toen betere en gevoeliger 
meetapparatuur beschikbaar om het chroom-6-
gehalte van leerproducten te bepalen. Sindsdien 
ligt de norm op maximaal 3 milligram per kilo 
leer. Er zijn echter nog aanzienlijke voorraden 
veiligheidshandschoenen op de markt die 
zijn geproduceerd vóór 2009 en niet voldoen 
aan de nieuwe chroom-6 norm. Vanwege het 
gezondheidsrisico neemt de NVWA die tijdens 
steekproefcontroles aangetroffen producten 
onverbiddelijk uit de handel. De gevonden 
non-compliant producten worden opgenomen 
in een Europese database (RAPEX), zodat 
inspectiediensten weten welke merken en typen 
veiligheidshandschoenen ‘besmet’ zijn. Dat 
vergemakkelijkt de handhaving in de praktijk 
binnen de EU. Ook de Inspectie SZW zou bij 
inspecties op de werkvloer overigens intensiever 
op onder meer chroom-6 in lederen werkkleding 
en handschoenen mogen controleren.

> Voor meer informatie, raadpleeg 
 de RAPEX database

Producteisen vastleggen in heldere 
inkoopspecificatie

Chroom-6 is, zoals bekend in de arbo-sector, 
een zeer schadelijke en kankerverwekkende stof. 
Contact vermijden, luidt het devies. Hoe is het 
dan mogelijk dat er producten ter verbetering van 
de arbeidsveiligheid zoals PBM worden verkocht 
die niet aan de norm voldoen, met alle risico’s 
voor werknemers van dien? Dat is in belangrijke 
mate een gevolg van het inkoopbeleid. Inkopers 
kiezen bij aanbestedings- en inkoopprocedures 
van veiligheidshandschoenen niet zelden 
de leverancier die de laagste prijs vraagt, 
zonder vooraf in heldere inkoopspecificaties 
vast te leggen aan welke eisen het product 
moet voldoen. Behalve risicospecifieke 

eisen als onder meer snijbestendigheid en 
chemische bestendigheid, moeten in die 
inkoopspecificaties ook eisen staan betreffende 
de gezondheidsaspecten van het product. 
Bijvoorbeeld dat leren werkhandschoenen geen 
chroom-6 mogen bevatten of tenminste moeten 
voldoen aan de norm EN 420:2003+A1:2009.

De les: inkopers zijn gebaat bij goed 
vakinhoudelijk advies

De les die we kunnen leren van deze actuele 
handschoenencasus is dat inkopers van 
veiligheidshandschoenen zijn gebaat bij een 
goed vakinhoudelijk advies. Dat dient als input 
voor de inkoopspecificatie voor de gewenste 
producten, vóórdat een product wordt ingekocht. 
Dit is de vakkennis en specialiteit van de 
veiligheidskundige, de arbeidshygiënist of 
de bedrijfsarts. Zij moeten op basis van hun 
vakkennis adviseren in de inkoopspecificatie de 
garantie te vragen dat producten voldoen aan 
de regelgeving of dat schadelijke stoffen zoals 
chroom-6 helemaal niet in het product aanwezig 
zijn.
> Lees ook: Werkhandschoenen, 
 de zorg van de werkgever             >>>

Veiligheidshandschoenen die 
niet voldoen aan chroom-6-norm

Sommige leerfabrikanten gebruiken chroomzout om het 
looiproces te versnellen



De controle op riskante situaties op de werkvloer staat onder 
druk. Mark Kuipers, hoogste baas van de Inspectie SZW, vindt het 
“schokkend” dat veel bedrijven niet beschikken over de wettelijk 
verplichte RI&E. Hij benadrukt de eigen verantwoordelijkheid die 
bedrijven hebben voor veilig en gezond werken.

6  |  Vereniging Veilig & Gezond Werken  |  Oktober 2017

Vervolg van pagina 5

Inkopers die zelf geen kennis hebben van 
chemische stoffen die in producten zitten 
of bij fabricageprocessen worden gebruikt, 
doen er goed aan die expertise in te roepen 
bij deskundigen binnen en buiten het bedrijf. 
Louter en alleen aanbesteden op basis van de 
prijsstelling, zonder goede beoordeling van het 
product op veiligheid en gezondheid, leidt tot 

potentiële gezondheidsrisico’s bij de inkoop 
van (veiligheids)producten. In het bijzonder bij 
producten die vallen onder Europese regelgeving.

Deskundigen: in regelgeving gaan voor 
chroomvrije producten
De chroom-6-norm wordt binnenkort 
overgenomen in een nieuwe ISO-norm (EN-ISO 
21420). Maar binnen de normcommissies 
in onder andere Nederland, België en 
Duitsland woedt een stevige discussie over 
de vraag of de norm überhaupt gehandhaafd 
moet worden. De Europese verordening 
REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie 
en beperkingen van Chemische stoffen) wil 
namelijk de maximumconcentratie chroom-6 
in onder meer consumentenproducten nog 

verder omlaag brengen. Daarom pleiten 
deskundigen in de vakgebieden arbeidshygiëne 
en bedrijfsgezondheidszorg ervoor om in de 
regelgeving te gaan voor volledig chroomvrije 
producten. Dit voorkomt elke discussie over 
welke concentratie chroom-6 nu wel of niet 
verantwoord is.

En dat kan, want er zijn prima 
alternatieven op de markt
Volledig chroomvrij zou dan de norm moeten 
zijn in de toekomst. En dat is mogelijk, want 
er zijn prima alternatieven op de markt. Er zijn 
leerproducten waarin geen chroom-6 is gebruikt 
in het looiproces. Ook zijn er talloze typen 
kunststof veiligheidshandschoenen verkrijgbaar. 
Die producten zijn weliswaar wat duurder, 
maar een werkgever weet dan in ieder geval 
zeker dat hij geen producten aanschaft die 
gezondheidsrisico’s voor zijn werknemers kunnen 
opleveren.

Jos Putman
veiligheidskundige bij Intersafe

Volledig chroomvrij is mogelijk, er zijn goede 
alternatieven op de markt

Arbo nieuws

‘Schokkend aantal’ 
bedrijven zonder RI&E

De Inspectie SZW constateert een onrustbarend 
stijgende lijn in het aantal arbeidsongevallen. 
In 2016 vielen er 70 dodelijke slachtoffers op 
de werkvloer, 19 meer dan in 2015. Het aantal 
arbeidsongevallen zonder dodelijke afloop is ook 
gestegen, met 13 procent. Inspecteur-generaal 
Marc Kuipers spreekt bij de bedrijven zonder 
RI&E van een “trend die gekeerd moet worden.”

Schokkend aantal bedrijven zonder RI&E
Kuipers, de hoogst verantwoordelijke bij de 
Inspectie SZW, maakt zich zorgen over oorzaak 
en gevolg van de stijging van het aantal 
arbeidsongevallen. Van de bedrijven in Nederland 
beschikt 30-50 procent niet over een wettelijk 
verplichte risico-inventarisatie en evaluatie, 
de RI&E. Kuipers spreekt van een schokkend 
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aantal bedrijven zonder RI&E. “Dat betekent 
dat bedrijven de eigen verantwoordelijkheid 

onvoldoende invullen. Ze moeten daarmee aan 
de slag,” vindt de inspecteur-generaal.

‘Als het economisch meezit heb ik geen tijd voor arbeidsveiligheid 
en als het economisch tegenzit heb ik er geen geld voor’
Houding bedrijven naar veiligheid 
deugt niet
Kuipers deed zijn uitspraken in het 
televisieprogramma De Monitor van zondag 3 
september. De verantwoordelijkheid voor veilig 
werken ligt volgens hem in de eerste plaats bij 
de bedrijven zelf. “Maar we komen nog te vaak 
tegen dat bedrijven zeggen: ‘Als het economisch 
meezit heb ik geen tijd voor arbeidsveiligheid en 
als het economisch tegenzit heb ik er geen geld 
voor’. Die houding deugt niet.”

Aantal veiligheidskeuringen en 
VCA-diploma’s stijgt
Opmerkelijk is dat in diverse branches het aantal 
periodieke veiligheidskeuringen in 2016 juist 
is gestegen, tot ruim 262.000 keuringen. In de 
eerste helft van 2017 is het aantal keuringen 
opnieuw gestegen. Bovendien eisen steeds meer 
opdrachtgevers dat medewerkers beschikken 
over een VCA-diploma. En toch gebeuren er nog 
veel te veel ongevallen; een vreemde paradox.

Zijn onze inspecties, zoals de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit, de Inspectie 
Leefomgeving en Transport of de Inspectie 
SZW, wel onafhankelijk genoeg? Moeten die 
inspectiediensten niet meer samenwerken? Is er 
niet veel te veel bezuinigd waardoor zij hun werk 
niet goed kunnen doen? En in hoeverre kunnen 
we het toezicht eigenlijk aan de sectoren zelf 
overlaten?

Waar blijft het antwoord van de overheid?
Steeds opnieuw zijn er incidenten die de 
discussies weer doen oplaaien. Dan doet de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek. Er 
volgen Kamervragen of er zijn spoeddebatten 
in gemeenten. Tjibbe Joustra levert kritiek op 
de inspecties en we zien Van Vollenhoven weer 
in beeld met zijn repeterende pleidooi voor een 
onafhankelijke, overkoepelende toezichthouder. 
Waar blijft het antwoord van de overheid? 
Helaas, de overheid heeft weinig oog voor de 
toezichthouders, zo lijkt het.
De Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid adviseerde de regering ooit om 
een nieuwe visie te maken op toezicht, maar 
daar is geen gevolg aan gegeven. Met zo’n 
houding van onze overheid raken we nooit aan 
de fundamenten van het probleem.

De tijd is rijp voor stevige politieke 
discussie
De tijd lijkt rijp voor een stevige politieke 
discussie over toezicht. Dit najaar bespreekt 
de Tweede Kamer de ‘Staat van de Veiligheid 
majeure risicobedrijven 2016’, dat een beeld 
moet geven van de naleving en veiligheidssituatie 
van onze Brzo-bedrijven. Meestal blijven deze 
debatten beperkt tot cijferen over aantallen 
incidenten. Dan weer is er sprake van een 
stijging, dan weer van een daling. Als er minder 
overtredingen zijn geconstateerd bij controles, 
wat zegt dat dan over de kwaliteit van de 
installaties?
Misschien kan de politiek deze bespreking 
aangrijpen om de discussie over toezicht naar 
een ander niveau te tillen. Want het wordt tijd dat 
de Tweede Kamer samen met het nieuwe kabinet 
aan de slag gaat en tot een fundamentele visie 
op toezicht komt. Anders blijft de discussie over 
toezicht en veiligheid een repeterende breuk die 

ons vertrouwen in de politiek en 
het bedrijfsleven er niet groter 
op maakt.
 
Jacqueline Joosten
hoofdredacteur Vakblad Arbo

11-09-2017 | Toezicht. Wie heeft daar de laatste tijd niet de mond van vol? Of het nu 
gaat over banken, snelle treinen, eieren, slachterijen of de recente incidenten in de chemie 
bij Shell, Esso en Borealis. Telkens weer komen steeds dezelfde vragen bovendrijven.

Discussies over toezicht
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Flexibele naderingssensor 
maakt oppervlakken intelligent

Nieuws 

Het Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und 
Automatisierung (IPA) heeft op basis van siliconen en koolstof 
nanobuisjes een naderingssensor ontwikkeld, die objecten 
detecteert en hun positie bepaalt. Met de gebruikte materialen 
en de drukmethode is de sensor heel flexibel, goedkoop en 
voor grote oppervlakken te gebruiken. Partners uit industrie en 
onderzoek kunnen de innovatie vanaf heden toepassen en verder 
ontwikkelen. Dankzij zijn flexibiliteit kan de naderingssensor op 
grote oppervlakken worden aangebracht.’

Op het eerste gezicht werkt de naderingssensor 
niet bijzonder spectaculair: een dunne elastische 
siliconenlaag waarop zwarte vierkanten vlakken 
zijn gedrukt. Wat er uitziet als een kleur bestaat 
echter uit ontelbare microscopisch kleine 
koolstof nanobuisjes die mensen of voorwerpen 
kunnen lokaliseren.

De naderingssensor herkent alles wat elektrisch 
geleidend is. Zodra een object naderbij komt, 
verandert het elektrisch veld. Dat ziet men 
echter pas als er uitleeselektronica op wordt 
aangesloten. Zodra een hand of een metallische 
object voor de sensor wordt gehouden, volgt 
een signaal. Daarbij wordt niet alleen het object 
waargenomen maar, als het vlak uit meerdere 
sensorelementen bestaat, ook de positie van 
het object.

Hoge flexibiliteit, lage productiekosten
Bij hun sensor hebben de wetenschappers van 
IPA een combinatie van siliconen en koolstof 
nanobuisjes gebruikt. De opbouw gebeurt laag 
voor laag: op een laag siliconen volgens een 
laag met een mengsel van siliconen en koolstof 
nanobuisjes. Beide materialen zijn elastisch, 
flexibel en zijn stabiel in veel omgevingen. De 
sensor kan hierdoor ook op grote oppervlakken 
worden aangebracht.
Als productiemethoden kozen de wetenschappers 
de zeefdruk. De methode is snel en kan zonder 
dure voorbereidingen worden toegepast. 
Bovendien is het mogelijk grote vlakken te 
bedrukken en de sensoren in grote aantallen 
te produceren. De sensor is eenvoudig aan te 
brengen, is veelzijdig en goedkoop aan materiaal.

De onderzoekers hebben in een serie proeven 
geanalyseerd welke parameters voor de 
nauwkeurigheid van de detectie beslissend 
zijn. Daaruit bleek dat de concentraties van het 
actieve materiaal de grootste invloed heeft. Op 
de tweede plaats staat de laagdikte, gevolgd 
door het oppervlak van de sensor. Om een object 
op 8 mm afstand te detecteren zijn bijvoorbeeld 
drie druklagen, een concentratie van 1,5 
gewichtsprocent en een oppervlak van 36 cm² 
nodig.

Partners gezocht
Voor de naderingssensor is een veelheid van 
toepassingen mogelijk. Slechts één voorbeeld is 
als kunsthuid voor robots. Servicerobots kunnen 
bijvoorbeeld een ‘hand’ uitsteken wanneer ze een 
persoon herkennen.

Ook in het ‘smart home’ zijn er veel 
toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld voor 
lampen of deuren die aan of uit respectievelijk 
open en dicht gaan zodra er een mens aankomt. 
Met zijn elasticiteit is de sensor bovendien 
geschikt voor het voorkomen van ongevallen, 
bijvoorbeeld op werk- of beschermende kleding.
De wetenschapers overwegen ook de sensor 
in de medische techniek voor exoskeletten te 
gebruiken. De sensor is direct beschikbaar. 
Het instituut zoekt echter nog naar partners uit 
industrie en de onderzoekswereld die hem willen 
testen en verder ontwikkelen.

De naderingssensor is een voorbeeld van 
gedrukte elektronica. Toepassingen hiervan 
worden over het algemeen gebruikt om        >>> 
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Veiligheid

Naschrift redactie: In het kader van 
persoonlijke veiligheid zijn de technische en 
toepasbare ontwikkelingen in versneld tempo 
gekomen. U kunt als geen ander beoordelen of 
de genoemde technieken of de afleiding ervan 
een nog betere veiligheid voor het individu kan 
garanderen. 

De toekomst is nu!

Zo werk je veilig met 
gevaarlijke stoffen
09-08-2017 Arbo online | In de per 1 juli vernieuwde Arbowet staan nieuwe bepalingen over de 
maatregelen die werkgevers moeten nemen bij het werken met gevaarlijke stoffen.

Het gaat om verduidelijkingen van maatregelen 
bij overschrijding van grenswaarden van 
bepaalde stoffen. De maatregelen zijn van 
belang voor het plan van aanpak bij de risico-
inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Nieuwe regels gevaarlijke stoffen 
verduidelijking geldende regelgeving
De oude bepalingen met betrekking tot 
grenswaarden bleken niet eenduidig. Daardoor 
kon er in de praktijk verwarring over ontstaan. 
De nieuwe bepalingen zijn er gekomen op 
advies van de SER. Er is geen sprake van een 
overgangsregeling, omdat het in dit geval slechts 
gaat om een verduidelijking van al geldende 
regelgeving.

Maatregelen beschreven in bestaande 
artikelen en een nieuw artikel
De maatregelen die in het plan van aanpak aan 
de orde moeten komen, staan beschreven in 
bestaande artikelen en in een nieuw artikel (4.19b) 
van de Arbeidsomstandighedenregeling. De 
wijzigingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit 
en de Arbeidsomstandighedenregeling zijn op 
1 juli van kracht geworden en gepubliceerd in 
Staatsblad nr. 248 en Staatscourant nr. 36847.

Is de grenswaarde niet haalbaar? Oké, 
maar wanneer dan wel?
Soms blijkt in een bedrijf de wettelijke 
grenswaarde voor gevaarlijke stoffen niet 
haalbaar. In dat geval moet de werkgever in een 

stappenplan beschrijven op welke termijn die 
grenswaarde wel haalbaar is. Vervolgens moet hij 
dat stappenplan opnemen in het plan van aanpak 
bij de RI&E. De werkgever is immers verplicht 
zijn werknemers afdoende te beschermen bij het 
werken met gevaarlijke stoffen in het algemeen 
en kankerverwekkende en mutagene (DNA-
beschadigende) stoffen in het bijzonder.

Wat moet er in het plan van aanpak over 
gevaarlijke stoffen?
In het plan van aanpak bij de RI&E moet de 
werkgever aangeven welke technische of 
organisatorische maatregelen hij op termijn zal 
invoeren om de grenswaarden wel te halen. 
Ook moet hij uitleggen waarom hij noodzakelijke 
beheersmaatregelen nu nog niet kan nemen. 
En hij moet aangeven op welke manier hij de 
gezondheid van de werknemers in de tussentijd 
wil beschermen. Een werkgever kan een plan van 
aanpak ook baseren op een op brancheniveau 
ontwikkelde aanpak.

oppervlakken intelligent te maken. In het tijdperk 
van Industrie 4.0, waarbij voorwerpen van 
intelligentie worden voorzien en als cyberfysische 
systemen met elkaar communiceren, worden 
sensoren als deze steeds belangrijker. 
Oppervlakken met een naderingssensor fungeren 
daarbij als mens-machine-interface (HMI).

Bron: Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik 
und Automatisierung / www.ipa.fraunhofer.de
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EU PBM Verordening 2016-425

Het aftellen is nu echt begonnen naar 
de EU PBM Verordening 2016-425!
Nog zes maanden te gaan en dan is de EU PBM Verordening 2016-425 onlosmakelijk verbonden 
met uw bedrijfsvoering. Sinds 2016 hebben wij onder meer via het Vlugschrift en ook een 
bijeenkomst op 13 juni jl u uitgebreid van informatie voorzien en u met adviezen, zover dat nodig 
was, op weg geholpen.

Alles zal nu inmiddels wel duidelijk zijn wat er ‘op 
u afkomt’ op 21 april 2018. Toch kunnen we het 
niet laten nog een paar aandachtspuntjes voor u 
op een rijtje te zetten. Controleer of u ze allemaal 
positief kunt beantwoorden.
 
1)  ‘Wie ben ik en waar sta ik’ na het 

onderzoeken van de definitie ‘economic 
operator’ volgens de nieuwe verordening?

2)  Een VVGW-lid hoeft niet per se 1 economic 
operator te zijn; dat kunnen er meerdere zijn. 
Een en ander hangt sterk af van de gekozen 
verantwoordelijkheden die per VVGW-lid 
kunnen verschillen.

3)  De definities van de verschillende economic 
operators kunt u vinden in Artkel 3 van de 
verordening onder de punten 4, 5, 6 en 7.

4)  In hoofdstuk II, artikelen 8, 9, 10 en 11 
worden de specifieke verantwoordelijkheden 
opgesomd per economic operator.

5)  De verkoop via websites/internet vallen nu 
ook onder de nieuwe Verordening en wijken 
dus NIET af van de geldende economic 
operator vereisten.

6)  De gegevens/vereisten waaraan de 
conformiteitsverklaring dient te voldoen vindt 
u terug in de bijlage of annex IX.

 
Het bestuur van de VVGW zal er alles aan doen 
om zoveel mogelijk informatie en voorbeelden 
aan te bieden ten behoeve van het (nog) beter 
inzichtelijk maken van correcte en foutieve 
conformiteitsverklaringen.
 
Mocht u vragen hebben of zelfs nu nog oplopen 
tegen problemen, dan kunt u een mail sturen aan 
het secretariaat: info@VVGW.nl. U kunt ook via 
de mail een belafspraak maken voor overleg.
 

Succes met ‘de 
laatste loodjes’!
 
Rinus Brinks


