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Geachte heer , 
 
Op vrijdag 13 november 2015 hebben wij, de heren  

, beiden arbeidsinspecteur, een inspectie uitgevoerd op de 
arbeidsplaatsen: 

 
en aan de  

. 
 
Er is tijdens dat bezoek gesproken met de heer  en de heer  

. 
 
Hierbij is nagegaan of aan een aantal wettelijke bepalingen op het gebied van 
arbeidsomstandigheden werd voldaan. 
 
Tijdens de inspectie hebben wij de volgende overtredingen vastgesteld. Het 
betreft: 
 
1. Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) en plan van aanpak 

Conform de arbeidsomstandighedenwet (artikel 5) dient een 
werkgever bij het voeren van een arbeidsomstandighedenbeleid in een 
risico-inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast legt welke risico’s de 
arbeid voor de werknemers met zich mee brengt. Deze RI&E bevat tevens 
een beschrijving van de gevaren en de risico- beperkende maatregelen en 
de risico’s voor bijzondere categorieën werknemers. 
 
Een plan van aanpak, waarin is aangeven welke maatregelen zullen 
worden genomen in verband met de bedoelde risico’s en de samenhang 
daartussen, maakt deel uit van de RI&E. In het plan van aanpak wordt 
tevens aangegeven binnen welke termijn deze maatregelen zullen 
worden genomen. 
 
 
U beschikte niet over een schriftelijke risico inventarisatie en –evaluatie 
(RI&E). Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid heeft u niet 
in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vastgelegd welke risico's de 
arbeid voor de werknemers met zich brengt. 
 
Dit is een overtreding van artikel 5, 1e en 3e lid, van de 
Arbeidsomstandighedenwet. 
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2. 

 
Veiligheidsinformatiebladen 
U beschikt niet over de vereiste veiligheidsinformatiebladen van de 
gevaarlijke stoffen, die binnen uw bedrijf gebruikt worden. Tijdens de 
inspectie kon u geen veiligheidsinformatieblad tonen van  

 

, die worden 
gebruikt als gewasbeschermingsmiddel.  
 
Dit is een overtreding van artikel 36 van de REACH verordening. 
 
U dient van alle producten met gevaarlijke stoffen te beschikken over 
veiligheidsinformatiebladen. De leverancier is wettelijk verplicht om bij 
eerste levering van een product u ongevraagd en kosteloos een actueel 
veiligheidsinformatieblad te verstrekken. U bent verplicht deze informatie 
te verzamelen en te bewaren. De informatie uit het 
veiligheidsinformatieblad is essentieel om veilig te kunnen werken met 
gevaarlijke stoffen. 
 
Dit is een overtreding van de Uitvoeringswet EG-verordening registratie, 
evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) 

 
3. 

 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Tijdens het werken met gewasbeschermingsmiddel gebruikt u afhankelijke 
adembeschermingsmiddel, halfgelaatsmasker met kool- en deeltjesfilter 
(bijlage 1, foto 1). Op de vraag van de inspecteurs of zij het 
volgelaatsmasker mochten zien overhandigde u gesloten emmer met 
daarin het halfgelaatsmasker met een gas- en deeltjesfilter. 
Op de emmer stond met viltstift geschreven: ‘alleen droog in de emmer’. 
De inspecteurs zagen dat het volgelaatsmasker vuil en vochtig was. 
U heeft er niet voor gezorgd dat de persoonlijke beschermingsmiddelen 
werden onderhouden, gerepareerd en zindelijk gehouden.  
U vertelde aan de inspecteurs dat het halfgelaatsmaskers door meerdere 
werknemers werd gebruikt. 
Een persoonlijk beschermingsmiddel is in beginsel bestemd voor gebruik 
door één persoon. Indien de omstandigheden vereisen dat een persoonlijk 
beschermingsmiddel door meer dan één persoon gebruikt wordt, waren er 
geen doeltreffende maatregelen genomen, opdat een dergelijk gebruik 
geen gezondheids- of hygiëneproblemen oplevert voor de onderscheiden 
gebruikers.  
 
Dit is een overtreding van artikel 8.3, 3e lid en 8.1, 5e lid van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 
4. 

 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Tijdens de inspectie van het halfgelaatsmasker waarop een gas- en 
deeltjesfilter zat, vroegen de inspecteurs aan u wanneer het masker voor 
het laatst was gebruikt. U antwoordde dat dit volgelaatsmasker met filters 
een paar maanden gelden was gebruikt. Het was nu wintertijd en dan werd 
er niet of nauwelijks meer gespoten. Op de vraag van de inspecteurs of de 
filters nog goed was voor gebruik antwoordde u, dat u de filters nog geen 
72 uur had gebruikt en dus nog bruikbaar was. Nadat de inspecteurs u 
wees op het feit dat de filters ver over de expiratiedatum van 2012/09 
heen waren, controleerde u uw voorraad (bijlage 1, foto 2).  
De filters die u in voorraad had bleken dezelfde expiratiedatum te hebben 
van 2012/09.  
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Een eigenschap van koolfilters is dat deze verzadigen in de tijd. Het 
verzadigen gebeurd zowel passief en actief.  
Voor het gebruik van adembeschermingsmiddelen dienen de volgende 
voorschriften, beschreven in de arbocatalogus glastuinbouw, worden na 
geleefd;  
 
Adembescherming 

 Controleer voor gebruik of het masker goed afsluit. Voel of er geen 
ruimte is tussen masker en gezicht. 

 Gebruik het juiste filter, dus met de juiste kleur-, letter-, cijfercode 
en een CE-keurmerk (deze staat beschreven in het 
veiligheidsinformatieblad). 

 Zet de datum van ingebruikname op het filter en vervang het A2P3 
filter na 8 gebruiksuren en binnen één maand na opening. 

 Gebruik het E-, K- en B-filter is niet meer dan één keer. 
 Let op de uiterste gebruiksdatum op het filter. 
 Bewaar het filter van het masker luchtdicht na gebruik. 
 Bewaar de maskers en filters nooit in de 

gewasbeschermingsmiddelenkast. 
 
U had er niet voor gezorgd dat voor het goed functioneren van persoonlijke 
beschermingsmiddelen de noodzakelijke vervangingen plaats vinden.  
 
Dit is een overtreding van artikel 8.3, 4e lid van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 
 

5. Elektrische installaties 
Tijdens de inspectie in de glastuinbouwkast gelegen aan de  

 bleek een schakelkast dicht te zijn geplakt met tape (bijlage 1, 
foto 3).  
U had niet voor gezorgd dat de elektrische installaties zodanig ontworpen, 
ingericht, aangelegd, onderhouden en gekenmerkt, dat een veilig gebruik 
van elektriciteit zo goed mogelijk was gewaarborgd. Hiertoe zijn de nodige 
voorzieningen en beschermingsmaatregelen aangebracht. Daarbij is 
rekening gehouden met bijzondere eisen die kunnen voortkomen uit de 
wijze van het gebruik, de gebruiksomstandigheden, de te verwachten 
uitwendige invloeden en onderhoudswerkzaamheden.  
 
Dit is een overtreding van artikel 3.4, 1e lid van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 
6. 

 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Op de vraag van de inspecteurs welke handschoenen werden gebruikt voor 
het werken met gewasbeschermingsmiddelen overhandigde u rode 
handschoenen (bijlage 1, foto 4). De handschoenen waren voorzien van de 
volgende kenmerken; CE0516, EN388 4121, Power Red, 7061-AN. De 
EN388 norm waar deze handschoenen op zijn getest geven aan tegen 
welke mechanische risico’s ze bestand zijn. De permeatiebestendigheid van 
chemicaliën is voor deze handschoenen onbekend.  
U heeft er niet voor gezorgd dat in alle gevallen persoonlijk 
beschermingsmiddel geschikt zijn voor het te vermijden gevaar. 
 
Dit is een overtreding van artikel 8.1, 2e lid van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 
7. 

 
Voorlichting en onderricht 
Uit onderzoek is gebleken dat de betrokken werknemers geen voorlichting 
of instructie van de werkgever hebben gekregen over de aard en risico’s 
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Bijlage 1 
1 

 

Halfgelaatsmasker vuil 
en vochtig. 
 
 

2 

 

Expiratiedatum filter 
2012/09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 

Schakelkast vast getapt. 
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4 

 

Handschoenen die 
gebruikt werden bij het 
werken met 
gewasbeschermingsmid
delen. 
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