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Geachte

Op donderdag 3 december 2020 hebben wij, en

Tijdens het bezoek is gesproken met u.
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Als werknemers DME inademen, lopen zij een verhoogde kans op het krijgen van 
kanker. Daarnaast kan het inademen van DME bijdragen aan het ontstaan van 
ernstige longaandoeningen, zoals COPD en astma, en hart- en vaatziekten. De 
gevaren van blootstelling aan DME worden niet altijd opgemerkt doordat de 
gezondheidsschade vaak pas langere tijd na de blootstelling optreedt. Daarom 
moet blootstelling aan DME zoveel mogelijk worden voorkomen, of tot een zo laag 
mogelijk niveau worden teruggebracht.

Ook bent u verplicht een preventief arbeidsomstandighedenbeleid te voeren, 
tenminste bestaande uit een risico-inventarisatie en -evaluatie met bijbehorend 
plan van aanpak en een schriftelijke overeenkomst (basiscontract) met een BIG- 
geregistreerde bedrijfsarts of gecertificeerde arbodienst. Voor meer informatie 
over het te voeren preventieve arbeidsomstandighedenbeleid verwijs ik u naar: 
https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/algemeen-arbozorg-en- 
arbeidsomstandigheden.

De Inspectie SZW bevordert door middel van toezicht en handhaving de naleving van wet- en regelgeving ten 
aanzien van eerlijk, veilig en gezond werken en bestaanszekerheid voor iedereen.

beiden arbeidsinspecteur bij de Inspectie SZW, een inspectie uitgevoerd op de 
arbeidsplaats:
Innsbruckweg 2
3047 AH Rotterdam

De Inspectie SZW richt zich op eerlijk, gezond en veilig werk en 
bestaanszekerheid voor iedereen, het programma BmGS met name op het 
terugdringen van het aantal mensen dat op het werk wordt blootgesteld aan 
gevaarlijke stoffen. Het project 'DME Sector-overschrijdend' focust daarbinnen op 
de blootstelling aan dieselmotoremissie (DME). Als werkgever heeft u de plicht om 
uw werknemers tegen deze blootstelling te beschermen.

Deze inspectie vond plaats in het kader van het project BmGS DME sector
overschrijdend.
Dit project is gericht op het onderwerp dieselmotoremissie (DME) en vindt plaats 
in meerdere sectoren.
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Op www.zelfinspectie.nl kunt u eenvoudig zelf controleren of u aan de wet- en 
regelgeving voor gezond & veilig werken, eerlijk werken, werken met gevaarlijke 
stoffen, werkdruk en ongewenst gedrag voldoet. U doorloopt een aantal stappen 
en krijgt persoonlijke verbeterpunten. Zo ziet u snel hoe uw bedrijf ervoor staat.

Tijdens deze inspectie is alleen gekeken naar het risico aan blootstelling van DME. 
Binnen uw bedrijf zijn er tijdens de inspectie geen machines of mobiele 
arbeidsmiddelen (zoals heftrucks) aangetroffen waarbij het DME risico bestaat.

In 2020 zet de Inspectie SZW in op inspecteren, waarbij de nadruk ligt op 
informeren en signaleren. Vanaf 2021 ligt de nadruk op handhaving. Mogelijk 
wordt uw bedrijf volgend jaar opnieuw bezocht, wanneer uw branche wordt 
geselecteerd voor het inspectieproject in 2021.

Ik wijs u erop dat u verplicht bent om de werknemers die dat aangaat zo spoedig 
mogelijk op de hoogte te brengen van de inhoud van deze brief.

Indien gewenst kunt u op deze brief schriftelijk of per e-mail reageren 
(contact@inspectieszw.nl) t.a.v. ondergetekende. Wilt u dan het kenmerk en de 
datum van deze brief vermelden? U kunt ook telefonisch contact opnemen met de 
in het briefhoofd vermelde contactpersoon.

Meer informatie over de Arbeidsomstandighedenwetgeving en de handhaving door 
de Inspectie SZW vindt u op: www.inspectieszw.nl .
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