
Wettelijke doelvoorschriften veilig werken met chemische stoffen. 
 
Arbobesluit 
 
Artikel 4.1. , lid 2: 
grenswaarde:  
a. de limiet van de concentratie of van het tijdgewogen gemiddelde van de concentratie voor 
een gevaarlijke stof in de individuele ademhalingszone van een werknemer gedurende een 
gespecificeerde referentieperiode; 
b. de limiet van de concentratie in het passende biologische medium van een gevaarlijke stof, 
de metabolieten daarvan of een indicator van het effect van de betreffende stof gedurende een 
gespecificeerde referentieperiode;  
 
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. 
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 4.3 Grenswaarden 
 
1. Bij ministeriële regeling worden met betrekking tot in die regeling aangewezen gevaarlijke 
stoffen grenswaarden vastgesteld. 
2. Indien er geen wettelijke grenswaarde voor een bepaalde gevaarlijke stof is vastgesteld, 
stelt de werkgever een grenswaarde voor die stof vast. Deze grenswaarde is op een zodanig 
niveau vastgesteld dat er geen schade kan ontstaan aan de gezondheid van de werknemer. 
3. Bij overschrijding van een grenswaarde worden, met inachtneming van artikel 4.4, 
onverwijld doeltreffende maatregelen genomen om de concentratie terug te brengen tot 
beneden die waarde. 
4. Zolang de maatregelen, bedoeld in het derde lid, nog niet volledig ten uitvoer zijn gelegd of 
niet tot een doeltreffende bescherming leiden, wordt de arbeid alleen voortgezet, indien 
doeltreffende maatregelen zijn genomen om schade aan de gezondheid van de werknemers te 
voorkomen. 
 
Artikel 4.4 Arbeidshygiënische strategie 
 
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 doeltreffende 
maatregelen genomen om te voorkomen dat de werknemers bij hun arbeid kunnen worden 
blootgesteld aan gevaarlijke stoffen in zodanige mate, dat hun veiligheid in gevaar kan 
worden gebracht of dat schade kan worden toegebracht aan hun gezondheid. 
2. Voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, worden bij de toepassing van het eerste lid 
gevaarlijke stoffen vervangen door stoffen waarbij de werknemers, gelet op de eigenschappen 
van die stoffen, de aard van de arbeid, de werkmethoden en de werkomstandigheden, niet of 
minder aan gevaar voor hun veiligheid of gezondheid worden blootgesteld. 
3. Indien vervanging redelijkerwijs niet mogelijk is of indien er nog een gevaar voor de 
veiligheid of gezondheid van de werknemers resteert, worden voor de toepassing van het 
eerste lid, zodanige technische maatregelen, werkprocessen, uitrustingen en materialen 
toegepast, dat het vrijkomen van gevaarlijke stoffen is voorkomen of zodanig beperkt, dat 



gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemers is voorkomen of zoveel 
mogelijk verminderd. 
4. Voor zover de maatregelen, genoemd in het tweede en derde lid, redelijkerwijs niet 
mogelijk zijn of het gevaar voor de veiligheid of de gezondheid niet volledig wegnemen, 
worden voor de toepassing van het eerste lid collectieve beschermingsmaatregelen bij de bron 
of organisatorische maatregelen getroffen, zodanig dat gevaar voor de veiligheid of de 
gezondheid wordt voorkomen.  
5. Voor zover de maatregelen zoals genoemd in het tweede, derde en vierde lid, redelijkerwijs 
niet mogelijk zijn of het gevaar voor de veiligheid of de gezondheid niet volledig wegnemen, 
worden voor de toepassing van het eerste lid, daarvoor geschikte persoonlijke 
beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld. 
6. De duur van het dragen van de persoonlijke beschermingsmiddelen, bedoeld in het vijfde 
lid, wordt voor ieder van de werknemers tot het strikt noodzakelijke beperkt. 
 

Artikel 4.16. Grenswaarden 
 
1. Bij ministeriële regeling worden met betrekking tot in die regeling aangewezen 
kankerverwekkende of mutagene stoffen of stoffen die vrijkomen bij een kankerverwekkend 
proces grenswaarden vastgesteld. 
2. Indien er geen wettelijke grenswaarde voor een bepaalde kankerverwekkende of mutagene 
stof of stof die vrijkomt bij een kankerverwekkend proces is vastgesteld, stelt de werkgever 
een zo laag mogelijke grenswaarde voor die stof vast.  
3. Bij overschrijding van een grenswaarde worden, met inachtneming van de artikelen 4.17 en 
4.18, onverwijld doeltreffende maatregelen genomen om de concentratie terug te brengen tot 
beneden die waarde.  
4. Zolang de maatregelen, bedoeld in het derde lid, nog niet volledig ten uitvoer zijn gelegd of 
niet tot een doeltreffende bescherming leiden, wordt de arbeid alleen voortgezet, indien 
doeltreffende maatregelen zijn genomen om schade aan de gezondheid van de werknemers te 
voorkomen, dan wel om het blootstellingniveau tot een zo laag mogelijk niveau onder de 
grenswaarde te brengen. 
 
NOTA VAN TOELICHTING bij het besluit 
 
1.2. Handhaving 
Bij de herziening van de Arbowet 1998 is in de memorie van toelichting uitvoerig ingegaan 
op het handhavingsbeleid. Dit handhavingsbeleid is ook onverkort van toepassing op het 
Arbobesluit. Volledigheidshalve wordt hieronder een korte samenvatting van het 
handhavingsbeleid gegeven. 
Uitgangspunten van het handhavingsbeleid is dat de overheid eigen verantwoordelijkheid 
heeft om daar waar zich misstanden voordoen adequaat handhavend op te treden, o.a. door 
lik-op-stuk beleid te voeren.  
Voorwerp van de handhaving door de Arbeidsinspectie (hierna: AI) zijn daarbij primair de 
concrete doelvoorschriften, grenswaarden en procesnormen in het publieke domein. De 
overheid zal terughoudender zijn als het gaat om de middelen waarmee aan die 
doelvoorschriften kan worden voldaan. Bij de handhaving zal in sterke mate rekening worden 
gehouden met de zelfwerkzaamheid van werkgevers en werknemers over de wijze waarop aan 
wettelijke doelvoorschriften invulling wordt gegeven. 
In de eerste plaats worden door werkgevers en werknemers op sectorniveau dan wel landelijk 
niveau ontwikkelde (private) werkwijzen, praktijken en normen (hierna: catalogi) in het 



handhavingsbeleid van de overheid als referentiekader genomen. In de tweede plaats kan de 
overheid terughoudender zijn met actief optreden daar waar uit monitoring blijkt dat catalogi 
doorwerken in de sector. In de derde plaats wordt de wijze van inspecteren meer toegesneden 
op de mate waarin bedrijven hun verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden 
nemen. 
 
 
Arboregeling 
 
§ 4.4. Wettelijke grenswaarden 
Artikel 4.19 Gevaarlijke stoffen 
 
 
1. Als grenswaarden als bedoeld in artikel 4.3, eerste lid, jo. artikel 4.1, tweede lid, onder a, 
van het besluit worden aangewezen de waarden die zijn opgenomen in bijlage XIII bij deze 
regeling. 
2. De resultaten  van de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van het besluit worden 
voor elke stof waarvoor overeenkomstig het eerste lid en artikel 4.3, tweede lid, van het 
besluit een grenswaarde is vastgesteld, getoetst aan die grenswaarde. De toetsing vindt plaats 
volgens een voor dat doel geschikte genormaliseerde methode. 
 
Artikel 4.19a Biologische grenswaarden 
 
 
Als grenswaarde als bedoeld in artikel 4.3, eerste lid, jo. artikel 4.1, tweede lid, onder b, van 
het besluit, wordt voor lood vastgesteld:  
70 µg/100 ml bloed. 
 
Artikel 4.20 Kankerverwekkende en mutagene stoffen 
 
 
1.  Als grenswaarden als bedoeld in artikel 4.16, eerste lid, van het besluit worden 

aangewezen de waarden die zijn opgenomen in bijlage XIII bij deze regeling. 
 
2. De resultaten van de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van het besluit, worden 
voor elke stof waarvoor overeenkomstig het eerste lid en artikel 4.16, tweede lid, van het 
besluit een grenswaarde is vastgesteld, getoetst aan die grenswaarde. De toetsing vindt plaats 
volgens een voor dat doel geschikte genormaliseerde methode. 
 
 
Waar is meer te vinden? 
 

1. Wijzigingsbesluiten op de regelgeving zijn o.a. te vinden op arbo.nl, ingang 
deskundigen, kiezen voor wetgeving, etc. 

2. Geconsolideerde teksten van regelgeving vindt je op: http://wetten.overheid.nl/ hier 
kun je ook wijzigingsbesluiten, Staatsbladen, Staatscourant, beleidsregels en wat je 
maar wilt aan officiële publicaties van de overheid vinden. 

 


