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Gerichte inspecties in uw branche

De belangrijkste arbeidsrisico's in de houthandel

Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico's in de houthandel, de branche waartoe uw
bedrijf behoort. U kunt lezen wat u daarvoor moet regelen en waar de Arbeidsinspectie bij controles op zal
letten. Investeren in goede arbeidsomstandigheden draagt bij aan het gezond houden van uw werknemers
en uw bedrijf.
Voor de houthandel zijn de belangrijkste arbeidsrisico’s:

•
•
•
•
•
•

werken met heftrucks en inrichting van de werkomgeving
fysieke belasting
machineveiligheid
geluid
houtstof
explosiegevaarlijke stoffen
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De Arbeidsinspectie controleert tijdens een inspectie specifiek op deze arbeidsrisico's.
Met deze brochure kunt u zich hier goed op voorbereiden. Op andere onderwerpen inspecteert de
Arbeidsinspectie alleen als daar een concrete aanleiding voor is.
In het eerste deel van deze brochure kunt u lezen:
• welke verplichtingen u als werkgever heeft;
• hoe een bedrijfsinspectie verloopt.
In
•
•
•
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het tweede deel vindt u:
de belangrijkste arbeidsrisico's in uw branche uitgewerkt;
de inspectienormen per arbeidsrisico;
verwijzingen naar bestaande instrumenten en hulpmiddelen om aan de regels te voldoen.
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Deel 1

Veiligheid en gezondheid, uw zorg

De Arbeidsinspectie bij u op bezoek

Als werkgever moet u een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid voeren. Daarvoor organiseert u het
werk zodanig dat dit geen nadelige invloed heeft op de veiligheid of de gezondheid van uw werknemers.

Hoe verloopt een bedrijfsinspectie?

RI&E en plan van aanpak
Kennis van de risico's is hiervoor een belangrijke basis. Zo kunt u gericht zoeken naar oplossingen om de
arbeidsomstandigheden te verbeteren. Dit doet u aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
Dit is voor elk bedrijf verplicht.Voor de houthandel is een erkende branchespecifieke RI&E beschikbaar (zie
www.handelverstandig.nl, onder meten & oplossen). Met de resultaten hiervan stelt u een plan van aanpak op.
Dit kunt u zelf doen of uitbesteden aan een derde partij. U dient uw RI&E inclusief het plan van aanpak te laten
toetsen. Dit kan door een gecertificeerde deskundige die aan uw bedrijf verbonden is of door een gecertificeerde
arbodienst.
Voor bedrijven met maximaal 10 werknemers geldt een uitzondering. De deskundige toets is dan niet verplicht.
Ook is er een lichte toets mogelijk voor bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruikmaken van het
erkende branchespecifieke RI&E-instrument dat in de CAO is opgenomen. Daarnaast evalueert u jaarlijks het
plan van aanpak met uw medewerkers of een vertegenwoordiging daarvan. Op basis van deze bespreking
actualiseert u jaarlijks het plan.
In
•
•
•
•

De Arbeidsinspectie inspecteert uw arbeidsomstandighedenbeleid op basis van de bepalingen
in de Arbowet en -regelgeving. Bij aanvang van de inspectie in uw bedrijf zal de inspecteur
meestal vragen of een lid van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging bij
de inspectie aanwezig wil zijn. Deze hebben op basis van de wet dit vergezelrecht. Bovendien
heeft de ondernemingsraad het recht om een gesprek met de inspecteur te vragen zonder dat
u als werkgever daarbij aanwezig bent.
De inspectie verloopt als volgt:
• De Arbeidsinspectie kijkt op de werkplek hoe u de regels van de belangrijkste arbeidsrisico's naleeft.
• De inspecteur bespreekt zijn bevindingen met u of degene die u mag vertegenwoordigen. Het kan zijn dat
u aan alle verplichtingen voldoet. Het kan ook zijn dat u dat niet of in onvoldoende mate doet, waardoor
nadere afspraken over naleving worden gemaakt.
• De Arbeidsinspectie legt geconstateerde overtredingen schriftelijk vast. Dit kan in de vorm van een
waarschuwing of een eis. Bij sommige overtredingen wordt direct een boeterapport opgemaakt.

Deze brochure gaat over de belangrijkste risico's in uw branche. Mogelijk gelden er voor uw bedrijf ook
nog andere, specifieke regels of risico's. Zie hiervoor het kader op pagina 7. Deze moet u ook in de R&IE en het
plan van aanpak opnemen. Ook moet u maatregelen nemen om deze risico's weg te nemen of te verminderen.

het plan van aanpak beschrijft u:
welke verbeteringen u wilt doorvoeren;
welke verbeteringen prioriteit hebben;
wanneer de verbeteringen uitgevoerd moeten zijn;
wie voor de uitvoering verantwoordelijk is.

U voldoet niet of onvoldoende aan de verplichtingen
Voor het aanpakken van verbeteringen gelden de volgende uitgangspunten:
• Risico’s moeten zoveel mogelijk aan de bron worden weggenomen (bijvoorbeeld vervangen van gevaarlijke
stoffen, machines).
• Is dat redelijkerwijs om technische, organisatorische of economische redenen niet mogelijk, dan treft u
maatregelen die voor alle werknemers gunstig zijn (bijvoorbeeld ventilatie, afschermen van een machine).
• Mocht dat ook niet mogelijk zijn, dan pas stelt u persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking aan de
werknemers (bijvoorbeeld gelaatsmaskers, handschoenen, gehoorbescherming) waarbij u er op toeziet dat
die ook gebruikt worden.
Deze aanpak staat bekend als de arbeidshygiënische strategie.

In geval van overtredingen geeft de Arbeidsinspectie u een waarschuwing of stelt zij u een eis.
U krijgt een waarschuwing als direct duidelijk is wat u moet doen om de overtreding op te heffen. U krijgt een
eis als niet direct duidelijk is wat u moet doen om de overtreding op te heffen. De Arbeidsinspectie geeft in
deze eis aan wat u precies moet doen om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Na een waarschuwing of
een eis krijgt u enige tijd om de overtreding op te heffen. Dit wordt altijd gecontroleerd. Is de overtreding niet
opgeheven binnen de gestelde termijn dan krijgt u alsnog een boete.
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Bij bepaalde overtredingen zegt de Arbeidsinspectie een boete aan en kan zij het werk (gedeeltelijk) stilleggen
totdat de overtreding is opgeheven. De hoogte van een boete is afhankelijk van de ernst van de overtreding en
de omvang van uw bedrijf. Kleine bedrijven betalen minder dan grote bedrijven. Boetes naar aanleiding van een
ongeval zijn hoger dan voor ‘gewone’ overtredingen. Werkzaamheden of machines worden stilgelegd als de
Arbeidsinspectie vindt dat er ernstig gevaar is voor personen. De Arbeidsinspectie heft een stillegging op als
het gevaar is weggenomen.Voor strafbare feiten wordt een proces-verbaal opgemaakt.
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Werknemers kunnen een boete krijgen wanneer zij bewust geen gebruikmaken van de veiligheidsmaatregelen.
Bijvoorbeeld wanneer zij geen persoonlijke beschermingsmiddelen dragen of wanneer zij beveiligingen van een
machine verwijderen of uitschakelen.

Wat u nog meer moet weten
Voorlichting, onderricht en toezicht
Als werkgever bent u verplicht uw werknemers voor te lichten over de risico’s die het werk met zich meebrengt en te
onderrichten over de maatregelen die deze risico’s beperken of wegnemen.Voorlichting en onderricht is een belangrijke
maatregel om ongevallen, verzuim en/of stagnatie in de productie te voorkomen of te beperken. Als werkgever moet u
er bovendien op toezien dat de instructies en voorschriften worden nageleefd. Uw werknemers hebben daarin een
eigen verantwoordelijkheid. Zij moeten met de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid handelen en instructies opvolgen.
De Arbeidsinspectie kan uw werknemer een boete geven als hij zich schuldig maakt aan ernstige overtredingen waarvan
hij op grond van de voorlichting had kunnen weten dat het om een overtreding van de wet gaat.
Preventiemedewerker
Ieder bedrijf met meer dan 15 medewerkers moet een preventiemedewerker aanstellen of iemand binnen het
bedrijf de preventietaken laten uitvoeren. Deze medewerker speelt een belangrijke rol bij het maken van de
RI&E en het plan van aanpak. Ook kan deze persoon een rol spelen bij het geven van voorlichting over arbeidsomstandigheden aan de (andere) werknemers en het onderzoeken van eventuele ongevallen in het bedrijf. Heeft
uw bedrijf minder dan 15 medewerkers dan kunt u als werkgever zelf de taak van preventiemedewerker vervullen.
Bedrijfshulpverlening
De Arbeidsinspectie kan ook op de organisatie van de Bedrijfshulpverlening (BHV) inspecteren. Dit is
onderdeel van uw RI&E en het plan van aanpak. Een aantal zaken moet u in ieder geval op orde hebben.
Zo moet een aantal werknemers zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener, vluchtwegen moeten duidelijk zijn
aangegeven en vrij toegankelijk zijn.Verder moet u ontruimingsoefeningen houden en aansluiten bij de eisen
die in de gebruiksvergunning zijn gesteld.
Systeeminspectie
Het kan zijn dat de wijze waarop u uw zorg voor arbeidsomstandigheden heeft georganiseerd, niet voldoende is.
Wanneer de Arbeidsinspectie dit vermoedt, voert zij in veel gevallen een systeeminspectie uit. Dit gebeurt door
interviews met u, enkele van uw werknemers en eventuele leidinggevenden in uw bedrijf. De resultaten worden na
afloop met u besproken en kunnen leiden tot een eis. Daarna krijgt u de mogelijkheid om uw aanpak aan te passen.
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Klachten
Soms ontvangt de Arbeidsinspectie klachten over arbeidsomstandigheden in een bedrijf. De Arbeidsinspectie
neemt een klacht alleen in behandeling als deze komt van een werknemer (of een relatie of rechtshulpverlener
van die werknemer) of een vakbond. Klachten of tips van anderen onderzoekt de Arbeidsinspectie in principe
niet, tenzij er sprake is van ernstig gevaar voor personen.
Ongevallen
Ernstige ongevallen moet u bij de Arbeidsinspectie melden. Dit betreft arbeidsongevallen die dodelijk zijn,
of binnen 24 uur leiden tot opname in een ziekenhuis of naar redelijk oordeel leiden tot blijvende
gezondheidsschade. De Arbeidsinspectie voert dan een onderzoek uit.
Let wel: bedrijfsongevallen vinden vaak plaats in afwijkende arbeidsituaties zoals tijdens storingen, bij onderhoud
en door afleiding.
Beroepsziekten
Zijn er beroepsziekten binnen uw bedrijf, dan meldt uw bedrijfsarts dit aan het Nederlands Centrum voor
Beroepsziekten.

Uw branche, de houthandel
Er zijn veel verschillende houthandels in Nederland. Ze verschillen in grootte en werkzaamheden. Er
zijn houthandels die werken als een servicepunt voor de aannemers in de omgeving en er zijn grotere
handelaren die landelijk werken. Steeds vaker wordt hout zonder bewerking geleverd en verhandeld.
Naast de handel en de productiewerkzaamheden zijn er ook nog houthandels die hout verduurzamen, in
vingerlasstraten hout verlijmen, hout drogen in klimaatkamers, hout spuiten, of een eigen slijperij hebben
voor het slijpen van beitels en het slijpen en strekken van bandzagen. Deze brochure is geschreven voor
ondernemingen die vallen onder de CAO Houthandel. Uitgezonderd zijn bedrijven die zich alleen met
houtoogst en/of bosonderhoud bezig houden.
Arboconvenant
De brancheorganisatie Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) heeft zich samen met
FNV Bouw en Hout- en Bouwbond CNV actief opgesteld in een arboconvenant met het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De arborisico’s fysieke belasting, schadelijk geluid, houtstof en werkdruk
zijn geïnventariseerd en oplossingen zijn uitgewerkt en getest. Voor de individuele bedrijven zijn er
hulpmiddelen beschikbaar (zoals de Arbomeetkoffer) om deze risico’s te beheersen. De internetsite
www.handelverstandig.nl geeft nadere informatie. Het opgerichte Kennis- & ReïntegratieCentrum
KRC Hout te Zutphen biedt ondersteuning.
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Deel 2

Zes belangrijke arbeidsrisico's nader belicht

Dit deel van de brochure gaat dieper in op de belangrijkste arbeidsrisico's in uw branche:
• werken met heftrucks en inrichting van de werkomgeving
• fysieke belasting
• machineveiligheid
• geluid
• houtstof
• explosiegevaarlijke stoffen
U kunt lezen wat het arbeidsrisico is, wat de gevolgen kunnen zijn voor de gezondheid en veiligheid van uw
werknemers, en wat u moet regelen om dit te voorkomen. Hier zal de Arbeidsinspectie bij controles op letten.
Aan het eind volgen verwijzingen naar bestaande instrumenten en hulpmiddelen die u helpen om aan de regels
uit de Arbowet te voldoen.
De Arbeidsinspectie heeft deze brochure besproken met de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen
(VVNH), FNV Bouw, en de Hout- en Bouwbond CNV.

Werken met heftrucks en
inrichting van de werkomgeving

Per jaar ontvangt de Arbeidsinspectie zo'n 200 meldingen van ongevallen met heftrucks
(dit betreft niet alleen de houthandel, maar het gehele bedrijfsleven). Vaak met ernstig
letsel als gevolg. De afgelopen zeven jaar waren er 36 ongevallen met dodelijke afloop.
Wat zijn de risico’s?
Bestudering van de ongevallen met heftrucks laat zien dat:
• bij een kwart van de ongevallen het om aanrijden van mensen gaat;
• bij ongeveer één op de twintig ongevallen wordt de heftruck gebruikt als hoogwerker of rijden er
mensen mee met ernstig letsel als gevolg;
• het kantelen van de heftruck vaak dodelijk letsel tot gevolg heeft;
• bijna de helft van de ongevallen letsel aan de voeten tot gevolg heeft;
• de veiligheid bij het werken met heftrucks in belangrijke mate afhankelijk is van het oordeelkundig handelen
van de heftruckbestuurder;
• opgeleide heftruckbestuurders minder vaak betrokken zijn bij ongevallen;
• bedrijven die overgingen op het (laten) opleiden van heftruckbestuurders daarna merkbaar minder schade
en aanrijdingen hebben;
• een veilige inrichting van de omgeving zorgt voor minder aanrijdongevallen.

Wat moet u doen?
U kunt de kans op ongevallen het meest verkleinen door veel aandacht te besteden aan het vergroten van de
deskundigheid van de heftruckbestuurder en een veilige inrichting van het werkterrein. Bij een veilige inrichting van
het werkgebied moet u denken aan: de inrichting van verbindingswegen, de deuren, hekken en andere doorgangen,
de vloeren, de opslag van goederen, de vluchtwegen en nooduitgangen. Daarnaast moet u aandacht hebben voor
de gezondheid van uw medewerkers in omsloten ruimten. In deze omsloten ruimten kunnen heftrucks met diesel
of LPG als brandstof te veel schadelijke stoffen produceren.
Werkt u met heftrucks, dan bent u verplicht om aan de volgende punten aandacht te besteden:
• keuring en onderhoud van de heftruck
• uitrusting en gebruik van de heftruck
• gebruik van diesel en LPG
• gebruik van veiligheidsschoenen

8

ARBEIDSRISICO’S IN DE HOUTHANDEL

9

Onderwerp

Maatregelen/aandachtspunten

Keuring en onderhoud
heftrucks

•
•
•
•
•

Uitrusting heftrucks

• maatregelen tegen kantelgevaar (beschrijven in RI&E): cabine met deuren, veiligheidsgordel of veiligheidsbeugel
• stroomonderbreker bij elektrische heftrucks met vaste zit- of staanplaats

Gebruik heftrucks

• heftruckchauffeurs goed opgeleid en getraind
• veilig rijgedrag:
• stabiele last op vorken
• geen hoog geheven last
• vooruitrijden
• indien nodig geluidssignalen
• geen hoge snelheid
• vergrendelde vorken
• geen meerijders
• geen personen heffen
• gebruik veiligheidsgordel en veiligheidsschoenen
• toezicht + aandacht in RI&E bij 16- en 17-jarige heftruckchauffeurs

Diesel en LPG

Veiligheidsschoenen

vakkundig (intern of extern)
onderhoudsboek (digitaal of op papier)
keuringstermijn op basis van RI&E
ondergrens keuringstermijn is 1x per jaar
bewijs van keuring

• het gebruik van vorkheftrucks (4 ton of minder) met dieselmotor in omsloten ruimten (een ruimte
die ten minste wordt omgeven door drie aansluitende wanden en een dak) is niet toegestaan
• vorkheftruck (meer dan 4 ton) met dieselmotor in omsloten ruimten, moet zijn voorzien van roetfilter
(met 70% rendement)
• vorkheftruck met LPG als brandstof moet zijn voorzien van uitlaatgaskatalysator op uitlaat
• gebruik veiligheidsschoenen verplicht, ook voor de werknemers die op plaatsen komen waar
heftrucks rijden

Onderwerp

Maatregelen/aandachtspunten

Verbindingswegen

• vloeroppervlakte groter dan 1000 m2, voetgangers scheiden van transportmiddelen: hekwerk,
afbakening, of markering
• voldoende ruimte bij bochten
• hulpmiddelen bij onoverzichtelijke bochten en kruisingen: spiegels, waarschuwingsknipperlichten
• verbindingswegen met valgevaar (hellingbanen, laadbruggen etc.) voorzien van opstaande randen
• vrij van obstakels en oneffenheden
• arbeidsplaatsen niet gesitueerd nabij transportroute
• bij normaal loopverkeer: breedte van 0,8 meter
• bij eenrichtingsverkeer transportroute: 60 cm breder dan breedst beladen voertuig
• bij tweerichtingsverkeer transportroute: 90 cm breder dan breedst beladen voertuig
• verkeersregels

Deuren, hekken, doorgangen

• deuren tijdens werktijd voortdurend geopend of semi-automatisch (bediening vanaf het passerende voertuig)
of volautomatisch (via lichtstraalonderbreking of vloercontact)
• klapdeuren (deels) doorzichtig (minimaal 1 m2)
voor voetgangers afzonderlijke deuren/doorgangen, gemarkeerd en vrij van obstakels

Vloeren

• vrij van obstakels en oneffenheden
• vrij van stof, vocht, en andere verontreinigingen

Aanrijdgevaar

• aanrijdbeveiligingen bij inrijdstellingen en bij kopse kant van palletstellingen

Opslag goederen

•
•
•
•
•
•
•

Vluchtwegen

• geen geblokkeerde nooduitgangen

stellingen niet hoger belasten dan belastbaarheid
staanders of liggers niet ernstig beschadigd
liggers stellingen tegen uitlichten borgen
goede basis-hoogteverhouding (zo nodig koppelstangen of verankering)
stellingen loodrecht
verticaal stapelen in overeenstemming met het product (wegzakken voorkomen)
geen kapotte pallets

Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?
De Arbeidsinspectie gaat tijdens een inspectie na of u bij het werken met heftrucks voldoet aan de wettelijke
regels zoals die hierboven zijn aangegeven. Als de inspecteur een overtreding constateert, geeft hij afhankelijk
van de situatie een waarschuwing of een eis. Bij ernstige overtredingen geeft de inspecteur een boete en legt
hij het werk stil.

Meer informatie
Bij
•
•
•
•

Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving
> Arbobesluit
• artikel 3.2, 3.3, 3.6, 3.11, 3.13, 3.14, 3.16
• artikel 4.3a
• artikel 7.4a, 7.5, 7.17a, b, c, 7.18
• artikel 8.3

een veilige inrichting van de omgeving zijn de volgende aandachtspunten van belang:
verbindingswegen, deuren, hekken, doorgangen en vloeren
aanrijdgevaar
opslag van goederen
vluchtwegen
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Fysieke belasting

Fysieke belasting is de belasting die het houdings- en bewegingsapparaat van mensen (rug,
nek, schouders, ledematen, gewrichten en spieren) ondervindt tijdens lichamelijke arbeid.
Fysieke belasting op zich is niet gezondheidsbedreigend, fysieke overbelasting wel.
Fysieke overbelasting hangt samen met:
• de aard en de duur van de ingenomen werkhouding;
• de grootte van de uitgeoefende krachten;
• de frequentie waarmee een taak wordt uitgevoerd.
Niet alleen te zwaar of te vaak tillen en/of dragen kan dus fysieke overbelasting geven, maar ook werken in
een slechte werkhouding.

Wat zijn de risico’s?
Overbelasting van het houdings- en bewegingsapparaat kan zorgen voor gezondheidsklachten en blijvende
invaliditeit. Dit leidt tot verzuim en uitval uit het arbeidsproces.
In uw branche zijn de belangrijkste risico’s voor fysieke overbelasting:
• Tillen van plaatmateriaal, balken en/of planken uit stellingen of rekken. Het gaat dan om korte tilmomenten.
Het materiaal wordt op een kar of in een wagen gelegd. Het draaien en bukken tijdens de handeling is zeer
belastend voor de rug.
• Dragen (het lopen met een last in de handen). Afhankelijk van de aard van het materiaal beperkt zich dit
over het algemeen tot enkele meters. Daarna gebruikt men een kar of een ander hulpmiddel voor transport.
• Duwen & trekken. Het gaat daarbij om materiaal dat uit de rekken en stellingen wordt getrokken, en om het
verplaatsen van karren waarop het materiaal wordt getransporteerd.
Uit onderzoek blijkt dat twee beroepen binnen de houthandel fysiek zeer belastend zijn: de bestekzoeker en de
machinaal houtbewerker. 1

Wat moet u doen?
Uw bedrijf organiseert de arbeid zo dat gevaar voor de veiligheid en gezondheid door fysieke overbelasting
wordt voorkomen. Mocht dit redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dient u de kans op fysieke overbelasting zoveel
mogelijk te beperken.
U brengt per dienst of afdeling in kaart in welke mate fysieke overbelasting bij uw werknemers voorkomt. Dit
doet u aan de hand van een risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). U legt in het plan van aanpak vast welke
oplossingen hiervoor zijn en wanneer u deze invoert.
1

12

VHP onderzoek, fysieke belasting Hout,Timmer & Meubel industrie, drs. Marcel Balm, 2004
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De
•
•
•
•

belangrijkste factoren bij de beoordeling zijn:
de kenmerken van de last (omvang, stabiliteit, grip);
de vereiste lichamelijke inspanning (gewicht van de last);
de kenmerken van de werkomgeving (klimaat, temperatuur, vloeren, verplaatsingsafstanden);
de eisen van de taak (tilfrequentie, duur van het tillen).

Voor de beoordeling van uw situatie en het kiezen van oplossingen is in het kader van het arboconvenant
Houthandel, de Arbomeetkoffer ontwikkeld. De oplossingen zijn onderverdeeld in:
• oplossingen organisatie
• oplossingen techniek
• oplossingen gedrag

Oplossingsrichting

Voorbeelden

Organisatie

•
•
•
•
•
•

Techniek

•
•
•

Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?
Tijdens inspectie beoordeelt de Arbeidsinspectie tilhandelingen met behulp van de NIOSH-methode. Dit is een
rekenmethode om het maximaal aanvaardbare tilgewicht voor tilhandelingen in werksituaties te bepalen.
Duw- en trekhandelingen beoordeelt de Arbeidsinspectie met behulp van het model van N.J. Delleman (1995)
en de NEN 1005-3 “Duwend en trekkend verplaatsen van lasten met het hele lichaam”. De gezondheidskundige
norm is afhankelijk van het gewicht van de last, de af te leggen afstand, de frequentie, de positie van de handen,
en de eventuele obstakels in het af te leggen traject.
Constateert de inspecteur een overtreding, dan geeft hij een waarschuwing of stelt hij een eis.

•
•
•
•
Gedrag

Meer informatie

•
•
•
•
•
•
•
•

Techniek met betrekking tot fysieke belasting
> Arbomeetkoffer, www.handelverstandig.nl
> Publicaties stichting Arbouw, www.arbouw.nl
> Delleman-methode, Delleman, N.J. e.a. Handmatig duwen/trekken en gezondheidseffecten
min. SZW/VUGA, Den Haag, 1995
> NIOSH-methode, Peereboom, K.J. Handboek fysieke belasting, inclusief software pakket Fysibel. Peereboom,
K.J. en P. Voskamp Fysieke belasting bij het werk, AI-29 Den Haag, 2001
> NEN-1005-3, “Duwend en trekkend verplaatsen van lasten met het hele lichaam”. Peereboom,
K.J. en J. Jongenelen Checklist Werken met hand pallet trucks/rolcontainers BGZ wegvervoer, 2001
> Fysieke belasting in de Houthandel,Timmerindustrie en Meubelindustrie,VHP adviseurs, december 2001
Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving
> Arbobesluit, artikel 5.2 en 5.3
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•
•
•
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logistieke processen op elkaar afstemmen
goederen anders aanvoeren, bijvoorbeeld op pallets, in rolcontainers, op bokken of met een
vrachtwagen met zelflosser
gelegenheid geven voor voldoende rust en pauzes
zorgen voor afwisseling van werkzaamheden
zorgen voor afwisseling zware en lichte taken
goed onderhouden van de (zwenk)wielen van karren, rolcontainers, handpalletwagens enzovoorts
lopende banden, rollerbanen of (hang)railsystemen
karren, steekwagens, onderzetwielen en dergelijke om zware artikelen mee te vervoeren
(let op goede keuze van wielen)
tilhulpmiddelen als elektrotrekkers, elektrische palletwagens of vorkheftrucks, kranen, balancers,
vacuümheffers, heftafels
mechanisering of automatisering van de productie
voldoende ruimte om te tillen, plaatsen op en afpakken van juiste werkhoogte
goede handvatten voor juiste grip
een goede, harde en effen vloer met optimale rolweerstand; geen drempels of verzonken rails
goed tillen en bewegen
duwen in plaats van trekken in verband met eigen gewicht medewerker
goed trekken of duwen door met een langzaam toenemende aanzetkracht in beweging brengen,
in plaats van met een ruk
duwen en trekken met twee handen in plaats van met één
gebruikmaken van de hulpmiddelen
goed plannen
zware klussen samen met een collega doen
afwisseling en pauzes in de werkzaamheden inbouwen
werkhandschoenen gebruiken voor een beter houvast
goede en stevige schoenen met stroeve zolen dragen
zorgen voor een opgeruimde werkplek
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Machinale houtbewerking

Bewerkt uw bedrijf machinaal hout, dan moet u aandacht besteden aan de volgende arbeidsrisico’s:
• machineveiligheid
• schadelijk geluid
• houtstof
• explosiegevaar

Machineveiligheid
Houtbewerkingsmachines zijn gevaarlijke machines. De scherpe snijgereedschappen roteren met grote snelheid
en de handen zitten vaak dicht bij het snijgereedschap. Een probleem dat veel voorkomt is onjuist gebruik van
beveiligingen en hulpmiddelen op of bij de machines. Ook beveiligingen die niet goed werken en verkeerde
werkmethoden zorgen voor ongevallen.

Wat zijn de risico’s?
In de periode 2000 tot en met 2003 zijn 64 ongevallen in de houthandel onderzocht door de Arbeidsinspectie,
variërend van 14 tot 19 ongevallen per jaar. In 56% van de ongevallen was er sprake van blijvend letsel. Meer dan
65% van de ongevallen had te maken met het gebruik van een houtbewerkingsmachine en met letsel aan de handen.
Er zijn veel verschillende houtbewerkingsmachines. Samengevat zijn de gevaren:
• in aanraking komen met, en gegrepen worden door bewegende delen van het snijgereedschap, aan- en
toevoerinrichtingen, en as-einden;
• getroffen worden door wegvliegende voorwerpen zoals werkstukken en delen van het snijgereedschap;
• bekneld raken tussen het werkstuk en de opspan- of aanvoerinrichting;
• onbedoeld of op onjuiste wijze in werking komen van de machine door een verkeerde plaatsing van de
bedieningsknoppen.

Wat moet u doen?
U moet het werk met machines zo organiseren, dat de kans op ongelukken zo klein mogelijk is.
In
•
•
•
•
•
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de praktijk betekent dit, dat u bij elke machine aan de volgende onderwerpen aandacht moet besteden:
afscherming van de bewegende delen
onderhoud en periodieke keuring
nulspanningsbeveiliging (noodstopvoorziening en stabiele opstelling)
snijgereedschappen
deskundige bediening

ARBEIDSRISICO’S IN DE HOUTHANDEL
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Geluid

Onderwerp

Maatregelen

Afscherming
bewegende delen

Bijvoorbeeld voor de afkortzaag:
• afscherming zaagblad
• materiaalgeleider zo hoog mogelijk
• automatische terugloop tot geheel achter de geleider m.b.v. terugloopveer
• zaagblad mag niet voorbij de tafel getrokken kunnen worden
• schulpen is niet toegestaan, verstekzagen wel
• gebruik volgens gebruiksaanwijzing

Bij het gebruik van houtbewerkingsmachines komen hoge geluidsniveaus voor. Niet alleen de productiemachines en
-apparatuur, maar ook de afzuiginstallaties (ventilatoren, afzuigmonden, soms filters), de compressoren en de niettackers
maken veel lawaai. Veel lawaai ontstaat ook door trillingsoverdracht van machines op leidingen van afzuiginstallaties.

Onderhoud en keuring

•
•
•
•

vastleggen in de RIE
frequentie afhankelijk van soort machine en intensiteit gebruik
tenminste jaarlijkse keuring door interne of externe deskundige (externe keuring is niet verplicht)
aantoonbaar keuringsresultaat (certificaat niet verplicht)

Snijgereedschappen

•
•
•
•

kies de juiste snijgereedschappen
gescheiden opslag voor manuele en mechanische invoer
voorzien van juiste opschriften (NEN-EN 847-1)
vervang vierkante beitelblokken en ronde blokken met verwisselbare profielmessen zonder
spaanbegrenzing direct

Noodstopvoorziening

•

bij samengestelde machines

Gedrag

•
•

deskundige bediening
geen handschoenen

De
•
•
•
•
•
•

geluidsniveaus waarmee de werknemers te maken hebben, zijn afhankelijk van:
de plaats in de opstellingsruimte
de aankleding van deze ruimte
de constructie van de machine
het te bewerken materiaal
het gebruikte gereedschap
de gekozen bewerkingsomstandigheden (zoals spaanafname en snijsnelheid)

Wat zijn de risico’s?
Langdurige blootstelling aan lawaai boven de 80 decibel kan lawaaidoofheid tot gevolg hebben. Deze gehoorbeschadiging
is blijvend en heeft ook grote sociale gevolgen. Zo zijn gesprekken in gezelschap nauwelijks meer te volgen.

Op alle machines is de Arbowet van toepassing. Op machines gemaakt in 1995 of later is bovendien de
Warenwet van toepassing. Dit betekent dat zij voorzien zijn van een Nederlandse handleiding, een
conformiteitsverklaring en een CE-markering. Deze machines zijn in principe veilig als u ze volgens de
bijgeleverde gebruiksaanwijzing gebruikt.

Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?
De Arbeidsinspectie gaat tijdens een inspectie na of de machines en het gebruik ervan voldoen aan de wettelijke
regels zoals die hierboven zijn aangegeven. De inspecteur zal werkzaamheden die ernstig gevaar opleveren (preventief)
stilleggen en een boete aanzeggen. Het werk mag pas weer worden hervat als het (potentiële) gevaar is weggenomen.

Meer informatie
Veiligheidsvoorzieningen voor uw machines
> Kennis- en ReïntegratieCentrum Hout (KRC Hout), www.krchout.nl
> Stichting Keuringsbureau Hout (SKH), www.skh.org
> uw arbodienst
Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving
> Arbobesluit, artikel 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.14, 7.16 en artikel 8.1
> Warenwetbesluit machines (voor machines gemaakt na 1995), artikel 3, 6 en 8
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Wat moet u doen?

Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?

Er zijn wettelijke grenswaarden bij blootstelling aan lawaai waar u aan moet voldoen. De blootstelling aan geluid
wordt gedefinieerd als de gemiddelde dagelijkse blootstelling over een 8-urige werkdag (dagdosis). Bij een
blootstelling boven de 80 en 85 decibel zijn volgens het Arbobesluit de onderstaande maatregelen verplicht.

De Arbeidsinspectie gaat tijdens een bedrijfsinspectie na of geluid een risico vormt. Op de werkplekken met
de hoogste geluidsbelasting voert de inspecteur indicatieve geluidsmetingen uit. Hij zal u ook vragen naar de
dagdosis op die werkplekken. Indien de in de tabel beschreven maatregelen bij blootstelling boven de 80 dB(A)
respectievelijk de 85 dB(A) niet zijn genomen, zal de inspecteur een waarschuwing geven.

> 80 dB(A) en < 85 dB(A)

> 85 dB(A)

> 87 dB(A)

•
•

•
•

als met inbegrip van de dempende
werking van de gehoorbescherming dit
niveau wordt overschreden, moeten er
maatregelen genomen worden om onder
dit niveau te komen

•
•

geluidsbeoordeling
beschikbaar stellen
gehoorbescherming
audiometrie (gehoortest)
voorlichting

•
•
•
•

geluidsbeoordeling
verplicht gebruik
gehoorbescherming
audiometrie (gehoortest)
voorlichting
plan van aanpak en de
uitvoering (tot < 80 dB(A))
markering werkplekken
met pictogrammen

zie verder > 85 dB(A)

Het risico moet u wegnemen of zoveel mogelijk beperken door eerst de geluidsbron aan te pakken (de arbeidshygiënische strategie). U inventariseert hiervoor de geluidsbelasting op de werkplekken via een beoordeling of
metingen. A ls u op alle arbeidsplaatsen van uw bedrijf tijdens de normale productie een gesprek kunt voeren op
één meter afstand van elkaar zonder stemverheffing dan heeft u volgens de Arbowet geen geluidsprobleem. Is dit
niet het geval en staan er meerdere geluidsbronnen in een ruimte of verrichten uw werknemers meerdere taken
op een dag? Dan moet u een deskundige inschakelen om de problematiek in kaart te brengen en u te helpen bij
het opstellen van het plan van aanpak.

Constateert de inspecteur dat er geen gehoorbescherming wordt gedragen, de dagdosis boven de 85 dB(A) en de
dempende werking van de gehoorbescherming onvoldoende is, dan legt hij het werk stil en geeft een boete. De
stillegging van het werk wordt direct opgeheven als u de juiste gehoorbeschermingsmiddelen verstrekt en gebruikt.
De inspecteur toetst bovendien of u de arbeidshygiënische strategie voldoende toepast. Daarbij houdt hij
rekening met de stand van de techniek in uw branche.

Meer informatie
> Arbomeetkoffer, www.handelverstandig.nl
> Arbo-Informatieblad 4 “Lawaai op de arbeidsplaats”
Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving
> Arbobesluit, afdeling 3, artikel 6.7 t/m 6.11

Arbeidshygiënische strategie

Voorbeelden van maatregelen

Bronmaatregelen

• aanschaf geluidsarme machines
• machines omkasten
• verende elementen tussen trillingsbron en de rest van de constructie

Beperken blootstelling

• verbeteren van ruimte-akoestiek door bijvoorbeeld absorberende
plafonds en wanden

Voor de beoordeling van uw situatie is in het kader van het arboconvenant Houthandel, de Arbomeetkoffer
ontwikkeld. Met behulp van deze methode kunt u de juiste maatregelen treffen.
Per bedrijf en per machine kan de aanpak verschillen. De aanpak is afhankelijk van de aard van de blootstelling
en de grootte van het bedrijf. Bij bijvoorbeeld de vierzijdige schaafmachines en de bandherzaagmachines is
omkasting goed mogelijk. Door een gemechaniseerde en deels automatische materiaalaanvoer wordt een
grootst mogelijke geluidsreductie gerealiseerd.
Gebruiken uw werknemers de verstrekte beschermingsmiddelen niet of handelen ze niet volgens de
voorschriften, spreek ze dan hierop aan. Ook zij kunnen van de Arbeidsinspectie een boete krijgen.
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• geluiddempers
Verminderen blootstellingstijd

• verdeling van taken
• fysieke afscheiding tussen mens en bron:
• machines plaatsen in cabines
• geluidsschermen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

• otoplastieken of gehoorkappen

ARBEIDSRISICO’S IN DE HOUTHANDEL
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Houtstof

Alle verspanende bewerkingen veroorzaken stof. De grootste stofbelasting wordt veroorzaakt door schuren en
door reinigen met perslucht. Stof van hardhout is sinds 1991 in Nederland geclassificeerd als een kankerverwekkende stof. Voorbeelden van hardhout zijn: beuk, eik, kers, noten, ebbe, mahonie, meranti en teak.

Schema: arbeidshygiënische strategie met voorbeeldmaatregelen
Niveau

Voorbeelden van maatregelen

Bronmaatregelen

•
•
•
•

Afzuiging, filters en recirculatie

• elke houtbewerkingsmachine moet van een afzuiging zijn voorzien die is aangesloten

Wat zijn de risico’s?
Houtstof heeft effecten op de huid, de ogen en de ademhalingswegen. De huid wordt door houtstof droog; er
kunnen ontstekingen en allergische reacties ontstaan. Komt houtstof in contact met de ogen, dan kan dat zorgen
voor pijnlijke, brandende en tranende ogen, lichtschuwheid, en oogbindvliesontsteking. Inademen van houtstof
kan ernstige klachten van de luchtwegen veroorzaken: jeuk en irritatie van het neusslijmvlies, een verstopte
neus, een pijnlijke keel, bloedneuzen, ontsteking van het strottenhoofd, en astmatische klachten. Uiteindelijk
kan houtstof aanleiding geven tot het ontstaan van kanker in de neusholten en de voorhoofdsholte.

gesloten geautomatiseerde systemen
juiste keuze en onderhoud van snijgereedschappen (goed en scherp)
goede werkwijze (richten van houtspanen en houtstof naar de afzuigmond)
de wijze en frequentie van schoonmaken
- schone materialen (vooraf stof wegzuigen of afspuiten voor afblaaswand)
- verplaats geen stof door perslucht maar verwijder stof door wegzuigen
- frequent schoonmaken (na werkzaamheden waarbij veel stof vrijkomt en aan het
eind van elke werkdag)
- werkkleding aan het einde van de dag reinigen door afzuigen of schoonspuiten
voor halfomkaste afblaaswand i.p.v. schoonspuiten met perslucht in vrije ruimte

Wat moet u doen?
Lopen uw werknemers kans om in aanraking te komen met houtstof? Dan moet u de aard, de mate en de duur
van die blootstelling beoordelen en de gevaren of de hinder voor de werknemers bepalen. De grenswaarde
(MAC-waarde) voor zowel stof van hardhout als voor houtstof bedraagt: 2 mg per m3 lucht (gemiddelde
concentratie over 8 uur). De gezondheidskundige waarde bedraagt 0,2 mg per m3 lucht. Bij overschrijding van
de grenswaarde dient u direct maatregelen te treffen om de concentratie onder de grenswaarde te brengen.
Daarvoor maakt u gebruik van de arbeidshygiënische strategie: eerst bronmaatregelen, vervolgens plaatselijke
afzuiging en afvoer van verontreinigde lucht, dan scheiden mens en bron, en tenslotte het tijdelijk gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen.
Voor de beoordeling van uw situatie is in het kader van het arboconvenant Houthandel, de Arbomeetkoffer
ontwikkeld. Met behulp van deze methode kunt u de juiste maatregelen treffen.
Voor de meeste houtbewerkingsmachines zijn houtstofconcentraties bij de machine beneden 2 mg/m3 haalbaar als:
• de machine is voorzien van de benodigde technische voorzieningen (afzuigsnelheid, kleppen en juiste filters);
• deze voorzieningen op de juiste wijze worden gebruikt;
• de machine inclusief voorzieningen in goede staat van onderhoud verkeert;
• er sprake is van adequate afzuiging.
Ook de handmachines zijn tegenwoordig aan te sluiten op mobiele afzuiginstallaties.Voor de oudere houtbewerkingsmachines geldt hetzelfde. Het aanbrengen van de benodigde technische voorzieningen en adequate afzuiging gaat
dan vaak wel minder gemakkelijk. Door een combinatie van adequate lokale afzuiging en afscherming/omkasting
is ook voor deze machines een goed resultaat (< 2 mg/m3) haalbaar.
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op een centrale afzuiginstallatie

• bij een vast opgestelde machine behoort een vast opgestelde afzuiginstallatie
• het filtermedium moet voldoen aan filterklasse M; en voor stof van hardhout aan
filterklasse H

• mobiele afzuiginstallaties (industriestofzuigers) moeten zijn voorzien van filters met
een beschermingsgraad M, of H voor kankerverwekkend houtstof

• de filterinstallatie moet juist worden gebruikt en onderhouden
• recirculatie van gefilterde lucht die stof van hardhout bevat is toegestaan mits de

•
•

lucht aantoonbaar voldoende is gereinigd (concentratie < 0,2 mg houtstof per m3 in
de gerecirculeerde lucht)
recirculatie van lucht die stof van hardhout bevat van een werkplaats naar een
kantoor-, opslag- of winkelruimte, die in beginsel schoon zijn, is niet toegestaan
katoenen (ballon)filters geven een hoge doorslag en zijn niet geschikt voor het
terugvoeren van afgezogen lucht in de werkruimte

Mens en bron scheiden

• omkasten van machines of machines plaatsen in cabines
• grote stofverspreiders (bijvoorbeeld langebandmachine) in een aparte ruimte zetten

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

• bij stof van ‘gewoon’ hout maskers met een filter met minimaal P2 kwaliteit
• bij stof van hardhout maskers met een filter met minimaal P3 kwaliteit
• houtsoorten waarbij gemakkelijk huidontstekingen ontstaan: goed aansluitende
kleding, maar stofophoping bij pols en mouwen voorkomen. Geen handschoenen
i.v.m. grijpgevaar (zie machineveiligheid)

ARBEIDSRISICO’S IN DE HOUTHANDEL

23

Explosiegevaarlijke stoffen

Wanneer bij houtverwerking fijn stof vrijkomt, bestaat er gevaar voor stofexplosies. Als er voldoende fijn
houtstof in de lucht aanwezig is, kan één enkel vonkje van een lamp of machine voldoende zijn om een
stofexplosie te veroorzaken.

Wat zijn de risico’s?
Stofexplosies in afzuigsystemen komen regelmatig voor in de hout- en meubelindustrie. De menging van houtstof
en lucht in het systeem zorgt voor een explosief mengsel. Ook in de container waarin het stof wordt opgevangen, is
het explosierisico relatief hoog. Gelukkig leiden deze explosies meestal niet tot letsel, maar slechts tot materiële schade.

Wat moet u doen?

Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?
De Arbeidsinspectie kijkt of bij verspanende bewerkingen van (hard)hout een blootstellingbeoordeling is gemaakt.
De Arbeidsinspectie accepteert de toepassing van de Arbomeetkoffer als basis voor het plan van aanpak. Ook
toetst de inspecteur of de getroffen maatregelen technisch in orde zijn (afzuiginstallatie en filters) en voldoen aan
de arbeidshygiënische strategie. Dat wil zeggen: u heeft zo mogelijk voor een bronaanpak gekozen en het gebruik
van persoonlijke beschermingsmiddelen tot een minimum beperkt.
Als het verspanen van hardhout ernstig gevaar oplevert voor de werknemers, kan de Arbeidsinspectie het
werk stilleggen.

Vanaf 1 juli 2006 moet volgens de nieuwe ATEX-regelgeving (ATmosphères EXplosives) op alle arbeidsplaatsen
maatregelen zijn getroffen om gas- en stofexplosies te voorkomen. Als werkgever moet u daarvoor de brandbare
stoffen, risicovolle situaties en blootgestelde werknemers inventariseren. En zonodig maatregelen treffen,
werknemers voorlichten en een explosieveiligheidsdocument opstellen. Dit doet u aan de hand van een RI&E
en een plan van aanpak.
Voor de beoordeling van uw situatie kunt u naar uw arbodienst of een ingenieursbureau, of naar uw
branchesecreteriaat waar een instrument beschikbaar is aan de hand waarvan u de juiste maatregelen kunt treffen.

Meer informatie
> Arbomeetkoffer, www.handelverstandig.nl
> Praktijkgids Houtstofarm produceren (1999)
> Arboinformatieblad AI-31, beoordelen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, SDU
> Interne instructie “Beoordeling van blootstelling aan gevaarlijke stoffen”, www.arbeidsinspectie.nl
> Arboinformatieblad AI-23, informatie over toxische stoffen in de houtverwerkende industrie, SDU
Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving
> Arbobesluit, artikel 4.2, 4.3a, 4.8, 4.10a, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20 en 4.23
> Arboregeling, bijlage VI en VII
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Verplichte elementen

Voorbeelden/aandachtspunten

Inventarisatie brandbare
stoffen, risicovolle situaties en
blootgestelde werknemers

• houtstof door verspanende activiteiten
• verf op basis van ontvlambare oplosmiddelen
• oplosmiddelen

Maatregelen

technische maatregelen
afzuigapparatuur en stofcontainer dienen waar nodig explosieveilig te worden uitgevoerd
explosieveilige machines (ook na onderhoud!)
aarding silo’s
drukontlastingsvoorziening / explosieluik die niet in de werkruimte uitkomt
opvang (mothok/container) buiten de werkruimte

•
•
•
•
•

organisatorische maatregelen

• schoon huishouden (vastgelegd en structureel):
• voorkomen van stofafzetting: stoflaagdikte < 0,1 mm over grote oppervlakten
• voorkomen stofwolken
• rookverbod
Voorlichting

over:
• gevaren (omstandigheden waaronder explosie kan ontstaan)
• gevolgen (klein stofwolkje / kleine explosie kan grote explosie veroorzaken)
• het belang van maatregelen (zoals schoon huishouden)

Explosieveiligheidsdocument

•
•
•
•

doel: integrale beoordeling explosieveiligheid
hoeft geen op zichzelf staand document te zijn (verwijzingen zijn voldoende)
beschikbaar op locatie
inhoud:
• inventarisatie brandbare stoffen
• beoordeling explosierisico’s (ontstekingsbronnen)
• technische maatregelen
• organisatorische maatregelen
• vastleggen verantwoordelijkheden

Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?
De nieuwe regelgeving op het gebied van explosieveiligheid gaat in op 1 juli 2006.Vanaf deze datum gaat de
Arbeidsinspectie met doelgerichte controles na of explosiegevaar op een goede manier wordt beheerst. De
inspecteur gaat na of voldoende maatregelen zijn getroffen (zie tabel). Is dit niet het geval dan wordt gecontroleerd of
er een beoordeling is uitgevoerd aan de hand van het explosieveiligheidsdocument en bijbehorende gevarenzoneindeling. Bestaat er ernstig gevaar voor personen, dan legt hij het werk stil en geeft hij een boete. Is er niet direct
sprake van ernstig gevaar, maar heeft u geen beoordeling en/of maatregelen genomen, dan volgt een waarschuwing.

Colofon
Deze brochure is ontwikkeld in opdracht van de Arbeidsinspectie, 2006.

Disclaimer
In deze brochure staan de belangrijkste arbeidsrisico's in de houthandel, de branche waartoe uw bedrijf
behoort. U kunt lezen hoe de Arbeidsinspectie op deze risico's controleert. Mogelijk zijn niet al deze risico’s
in uw bedrijf aan de orde, dan is dat deel van de tekst niet op u van toepassing. Is er in uw bedrijf sprake van
risico’s die niet in deze brochure zijn genoemd, dan moet u deze risico's ook opnemen in de RI&E en het plan
van aanpak. Ook moet u maatregelen nemen om deze risico's weg te nemen of te verminderen. De regels waar
het in deze brochure over gaat zijn bestaande regels. De Arbowet is momenteel sterk in beweging. Dat
zal op termijn ook gevolgen hebben voor de inhoud van deze brochure, die dan zal worden aangepast. Meer
informatie over de laatste ontwikkelingen vindt u op www.arbeidsinspectie.nl. Aan de tekst van deze brochure
kunnen geen rechten worden ontleend. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is niet
verantwoordelijk voor informatie op websites van derden waarnaar in deze brochure wordt verwezen.
Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie
Meer informatie
> Branchesecretariaat VVNH, Postbus 1380, 1300 BJ Almere,Tel.: 036-5321020
> Implementatie ATEX-richtlijnen in de houtverwerkende industrie, www.skh.org / documentatiecentrum
Verwijzingen naar Arbowet- en regelgeving
> Arbobesluit, artikel 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e en 3.5f
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U kunt deze brochure in digitale vorm vinden op www.arbeidsinspectie.nl. Daar vindt u ook meer informatie
over de verwijzingen naar bestaande instrumenten en hulpmiddelen in deze brochure. Alle Arbowet- en
regelgeving vindt u op www.overheid.nl.
Extra exemplaren van deze brochure zijn aan te vragen via Postbus 51 tel. 0800-8051 of www.postbus51.nl
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