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Overzicht wetsartikelen Arbowetgeving gevaarlijke stoffen 
 

Artikel nr. Strekking van het voorschrift 

Arbowet art. 3. lid 1. De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden. 

Arbowet art. 3. lid 2. De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze 
risico’s beperken. 

Arbowet art. 5 De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van 
aanpak op. 

Arbowet art. 8 De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan 
medewerkers.  

Arbowet art. 9 Melding en registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten 

Arbowet art. 10 Voorkomen van gevaar voor derden 

Arbowet art. 11 
Algemene verplichting van de werknemer. De werknemer is verplicht om 
naar vermogen de instructies te volgen, zorg te dragen voor eigen 
gezondheid en die van andere betrokken personen. 

Arbobesluit hfdst. 4, art. 
4.1 t/m 4.8 
art. 4.10a t/m 4.23, 
art. 4.61a t/m 4.62.b, 

Wettelijke verplichtingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen; zorgplicht, 
beperking blootstelling, nadere voorschriften RI&E gevaarlijke stoffen, 
grenswaarden, arbeidshygiënische strategie, ventilatie, specifieke 
omstandigheden, arbeidsgezondheidskundig onderzoek, voorlichting en 
onderricht, kankerverwekkende stoffen (CMR), specifieke 
gezondheidsschadelijke stoffen, vluchtige organische stoffen. 

Arbobesluit artikel 4.108. 
Het is voor vrouwen die zwanger zijn of die borstvoeding geven verboden 
om met stoffen te werken die een genotoxische werking hebben. Ook is het 
verboden om met metallisch lood of zijn verbindingen te werken.  

Arbobesluit hfdst art. 8.1 
t/m 8,3 

Wettelijke verplichting met betrekking tot 1. Algemene vereisten 
persoonlijk beschermingsmiddel. 2. Keuze persoonlijk beschermingsmiddel 
en 3. Beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze 
artikelen zijn het sluitstuk van het toepassen van de arbeidshygiënische 
strategie binnen een bedrijf 

Arboregeling hfdst. 4, 
art. 4.19 t/m art.4.20, 
art. 4.32a t/m 4.32h 

Wettelijke verplichtingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen; wettelijke 
grenswaarden, vluchtige organische stoffen, lijmen en verven in 
binnensituaties en drukprocedés. 

Arboregeling hfdst. 4, 
Art. 8.9 t/m 8.15 Eisen aan veiligheidsborden  

Arboregeling bijlage XVIII Soorten borden 

Arboregeling bijlage XIII Lijst van wettelijke grenswaarden gevaarlijke stoffen. 

 


