Gevaarlijke Stoffen

Inspectie en handhaving:
het 4 stappen toezicht stoffen
Voor wie is deze flyer bedoeld?

Deze flyer is bestemd voor alle werkgevers van bedrijven
waar geïnspecteerd wordt op gevaarlijke stoffen. In deze
flyer staat meer informatie over de inspectie en
handhaving van het 4 stappen toezicht stoffen.

Wat is het 4 stappen toezicht stoffen?

Gevaarlijke stoffen kunnen acute en chronische effecten
hebben. De acute gevaren springen vaak meer in het oog:
brand- en explosiegevaar, vergiftiging en verstikking. De
gevaren met een effect op lange termijn kunnen minstens
even ernstige gevolgen hebben.
Het 4 stappen toezicht stoffen is gericht op het
voorkomen van langdurige blootstelling aan gevaarlijke
stoffen. Die 4 stappen vormen samen het totale pakket
aan maatregelen die een werkgever moet hebben
uitgevoerd om te voldoen aan de regelgeving.
Stap 1: Registreer de stoffen en ken de gevaren
Stap 2: Beoordeel de risico’s
Stap 3: Worden de juiste maatregelen genomen?
Stap 4: Borging aanpak gevaarlijke stoffen
Voor meer informatie over deze aanpak is er een digitale
tool ontwikkeld voor bedrijven: de zelfinspectie
Gevaarlijke Stoffen. Met behulp van deze tool kunt u als
bedrijf zelf beoordelen of uw werknemers gezond en
veilig werken met gevaarlijke stoffen en dus of u voldoet
aan de Arbowetgeving. Op www.zelfinspectie.nl/
gevaarlijkestoffen doorloopt u dezelfde 4 stappen als de
inspecteur. U weet dus wat u te wachten staat bij een
‘real life’ inspectie en kunt eventuele aanpassingen al van
tevoren doorvoeren.

Hoe inspecteert en handhaaft de Inspectie
SZW?

De Inspectie SZW controleert of u alle stappen doorlopen
heeft en op basis daarvan de juiste maatregelen heeft
genomen.
Als de inspecteur overtredingen constateert kan hij een
waarschuwing geven of een eis opleggen. Bij ernstig
gevaar voor de medewerkers zal de inspecteur de
werkzaamheden stilleggen en een boeterapport
opmaken. Wanneer er na het verstrijken van de termijn in
de waarschuwing of eis nog steeds geen maatregelen
genomen zijn, dan zal de inspecteur een boeterapport
opmaken. De boete die de werkgever dan opgelegd krijgt,
is de straf voor het overtreden van de regelgeving.
Daarnaast kunt u te maken krijgen met de last onder
dwangsom.

Wat is een last onder dwangsom?

Last onder dwangsom is een instrument waarmee
maatregelen afgedwongen worden. De last onder
dwangsom sommeert de werkgever om bepaalde
maatregelen te nemen binnen een bepaalde termijn.
Als u dat niet doet, dan moet u een bedrag betalen per dag/
week/maand dat de overtreding nog niet is opgeheven.
Een voorbeeld
Een inspecteur van de Inspectie SZW controleert in
uw bedrijf of stap 2 doorlopen is en de risico’s
beoordeeld zijn. Tijdens deze inspectie blijkt dat er
geen beoordeling is gedaan van de blootstelling bij
de nieuwe productielijn, waar gewerkt wordt met
gevaarlijke stoffen. De inspecteur geeft u een
waarschuwing op basis van artikel 4.2 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit. Binnen de
gestelde termijn wordt u geacht die
blootstellingsbeoordeling gedaan te hebben. Als
na het verstrijken van de termijn blijkt dat de
overtreding niet is opgeheven, dan maakt de
inspecteur een boeterapport op voor het
overtreden van artikel 4.2 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit. Daarnaast krijgt u
een kennisgeving last onder dwangsom om de
overtreding ongedaan te maken en alsnog een
blootstellingsbeoordeling op te stellen.

Hoe hoog is de dwangsom?

Via de kennisgeving wordt u in de gelegenheid gesteld om
uw zienswijze kenbaar te maken. Daarna wordt de
beschikking last onder dwangsom opgemaakt. Wanneer
de inspecteur bij controle weer constateert dat de
overtreding niet is opgeheven, dan wordt de verbeuring
in gang gezet en moet u de last betalen per dag/week/
maand.
De hoogte van de last is afhankelijk van de kosten van de
niet genomen maatregelen.
Bij een blootstellingsbeoordeling gaat het dan om
minimaal 5000 euro per stof.

Bezwaar en beroep

De beschikking last onder dwangsom is een beschikking
in de zin van artikel 1:3, 2e lid van de Algemene wet
bestuursrecht. Overeenkomstig deze wet kunt u binnen 6
weken bezwaar maken tegen deze beschikking. Met de
beschikking ontvangt u meer informatie over de vereisten
waaraan een bezwaarschrift moet voldoen.

Meer informatie:

U kunt meer informatie vinden op de in deze flyer
genoemde website en daarnaast op:
www.inspectieszw.nl en
www.arboportaal.nl/stoffencentrum
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