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Letsel- of gezondheidsschade door gevaarlijke stoffen 
Correcte etikettering van verpakkingen en ruimten, aanwezigheid veiligheidsinformatiebladen 
 

BESCHRIJVING 
Gevaarlijke stoffen kunnen gevaarlijke situaties opleveren. Om deze risico’s te beperken, dient men te 
weten met welke stoffen men te maken heeft en wat de risico’s zijn. De stoffen zijn voorzien van een  
etiket ingedeeld volgens de REACH wetgeving.  

 
AFSPRAAK 
Conform de wettelijke bepalingen voor etikettering van gevaarlijke stoffen zijn adequate voor-
zieningen getroffen om gevaarlijke situaties zoveel mogelijk te vermijden. 

• Alle gebruiksverpakkingen waarin gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen zijn voorzien van 
gevaarsetiketten. Voor stoffen/mengsels dient zo veel mogelijk de originele verpakking 
gehandhaafd te worden (dus niet ompakken). 

•       Het etiket bevat in ieder geval de volgende informatie:  

o De naam, adres en telefoonnummer van de leverancier. 

o De naam van de stof en het identificatienummer. 

o In geval van een mengsel: de naam van het mengsel en de namen 
van de relevante bestandsdelen. 

o Pictogrammen. 

o Signaalwoord (gevaar  of waarschuwing). 

o Gevarenaanduidingen (H-zinnen). 

o Voorzorgsmaatregelen (P-zinnen). 

o Ruimten waar gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen zijn voorzien 
van een pictogram behorende bij de aanwezige stof(fen) of 
mengsels. 

o Op plaatsen waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen en/of zijn opgeslagen zijn de 
veiligheidsinformatiebladen aanwezig. 

 
Toezicht wordt gehouden op de naleving van de voorschriften door HSE Office. 
 
WAT LEVERT HET OP 
Veilige werkomgeving en geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid door middel van aan-
wezigheid van (gevaars)etiketten. 

WETGEVING 
 Hoofdstuk 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit); afdeling 1 ‘Gevaarlijke stoffen’ 
 Arbeidsomstandighedenregeling: artikel 4.19. 
 Arbeidsomstandighedenregeling: bijlage XIII: wettelijke grenswaarden. 
 REACH-wetgeving. 

ACHTERGROND INFORMATIE 
SNBV maakt onderscheid in opslag. Er wordt gebruik gemaakt van afsluitbare geventileerde 
geëtiketteerde kasten of open kasten, lekbakken en afgesloten gesloten kasten. In het laboratorium 
zijn geëtiketteerde veiligheidskasten aanwezig voor tussenopslag. 

MEER INFORMATIE 
  Via HSE Office: 

  Arbo-informatieblad AI-26, Veiligheidsinformatiebladen en werkpleketikettering. 

Op Intranet: 
 
Op Internet: 
www.arboportaal.nl, zoekterm ‘Etikettering (verpakking van gevaarlijke stoffen)’, ‘Gevaarsymbolen 
voor gevaarlijke stoffen’, ‘Opslag van gevaarlijke stoffen’ of ‘REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie 
en beperking van Chemische stoffen)’. 

 
 

  

http://www.arboportaal.nl/
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BIJZONDERHEDEN 
Naast de bovengenoemde etikettering zijn er ook nog de vervoersetiketten, welke gebruikt worden bij 
vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze etiketten zijn voor werknemers minder interessant, maar wel voor 
SNBV. Aan airside wordt hierop getoetst. 

 
Nog niet alle ruimten waar gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen, zijn voorzien van een 
waarschuwingsetiket.  
 
Op plaatsen waar wordt gewerkt met een gevaarlijke stof komt een eenvoudige vertaling van het 
veiligheidsinformatieblad. 

RISICOTYPERING : 1.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 
BEHEERSMAATREGEL : B 
 

 
 

 


