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Toelichting abonnementen VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen    
 
Wettelijk kader  
In Nederland heeft iedere werkgever de plicht om te zorgen dat gezondheidsrisico’s voor werknemers 
tot het absolute minimum worden teruggebracht, dit wordt wettelijk aangemerkt als de ZORGPLICHT. 
Om te kunnen constateren of een werkgever hier zorgvuldig aandacht aan heeft besteed dient iedere 
werkgever in het bezit te zijn van een bijgewerkte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).  
 
Een onderdeel van deze RI&E is het opstellen van een Risicoanalyse (RA) met betrekking tot het gebruik 
van producten met gevaarlijke stoffen (PGS). 
 
Om een RA te kunnen (laten) maken is het wettelijk verplicht eerst een Register Gevaarlijke Stoffen op 
te stellen. In dit Register staan de belangrijkste risicokenmerken per product gerangschikt. 
 
Informatie voor het Register en de Risicoanalyse 
De informatie die nodig is om een Register Gevaarlijke Stoffen te kunnen maken komt voort uit de 
informatie van de veiligheidsinformatiebladen (VIB’s). Op basis van deze informatie kan een RA gemaakt 
worden. 
 
De inhoud van deze VIB’s is wettelijk vastgelegd en is dus voor alle VIB’s uniform. De tekst van een VIB 
moet in de landstaal van de eindgebruiker zijn. 
 
Het is de bedoeling dat praktijkhouders/werkgevers (door ons ook wel ‘eindgebruikers’ genoemd) de 
informatie van VIB’s ‘vertalen’ naar een Register Gevaarlijke Stoffen. Van dit register moet minimaal 1x 
per jaar een RA opgemaakt worden om zodoende de risico’s bij het gebruik van PGS te herkennen en 
terug te dringen. 
 
Het kan zijn dat uit de RA naar voren komt dat bij bepaalde PGS persoonlijke beschermingsmiddelen 
zoals handschoenen, een mondmasker en/of een gelaatsmasker gedragen moet worden.  
Ook kan het zijn dat uit de analyse naar voren komt dat van bepaalde PGS een aanvullende 
administratie bijgehouden moet worden of dat aanvullende maatregelen bij blootstelling noodzakelijk 
zijn. De analyse gaat dus verder dan alleen maar het gebruik. 
 
Hoe herkent u producten met gevaarlijke stoffen? 
Alle PGS zijn herkenbaar aan een gevaarsymbool op de verpakking en/of op het product. Na 1 juli 2015 
werd het wereldwijd uniforme GHS-systeem van kracht en wordt het gevaar aangeduid met een 
gevaarsymbool bestaande uit een witte ruit met rode rand en een zwarte opdruk (bijvoorbeeld een 
vlam, kruis, reageerbuis etc.). 
 
Op http://www.vgt.nl/vibportal/gevaarsymbolen_en_hun_betekenis.pdf  treft u een A4 poster van de 
gevaarsymbolen aan. Het is dus voor u en/of uw medewerkers makkelijk te herkennen voor welke PGS u 
uiteindelijk alle VIB’s moet hebben ontvangen. 
 
Met het Portal Veiligheidsinformatiebladen biedt de VGT een digitaal platform voor het beheren van uw 
PGS.  
 
 
 

http://www.vgt.nl/vibportal/gevaarsymbolen_en_hun_betekenis.pdf
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Wij bieden u de mogelijkheid om een keuze te maken uit 2 opties:  
 
Basic account: 

• Inzien VIB’s op het portal 

• 24/7 beschikbaar, ook vanaf uw smartphone of tablet 

• Informatie over wet- en regelgeving 

• Muteren NAW-gegevens 

• Meerdere gebruikers aanmaken voor toegang tot het portal 

• Helpdesk bij vragen/problemen 

• Klachtenafhandeling 

• Nieuwsbrieven ontvangen 
Het basic account is gratis beschikbaar voor alle eindgebruikers. Alle VIB’s van PGS die worden geleverd 
door leden van de VGT kunt u inzien via het menu ‘verkoopgegevens’. U dient op basis van de 
informatie in de VIB’s zelf het Register PGS te maken. De RA dient u (door een deskundige) op te laten 
maken als onderdeel van de wettelijk verplichte RI&E. 
 
Premium Abonnement: 

• Alle informatie van het basic account 
+ Register gevaarlijke stoffen 
+ Jaarlijks meerdere Risicoanalyses 
+ Aanvullende informatie over CMR-stoffen met o.a. EHBO maatregelen  
+ WIK’s (werkplekinstructiekaarten)  

Met het Premium Abonnement voldoet u eenvoudig aan vrijwel alle wettelijke verplichtingen ten 
aanzien van werken met PGS. 

 
Schematische overzicht: 
 

Omschrijving Basic Premium 

Kosten Gratis € 222,- * 

Inzien veiligheidsinformatiebladen op het portal ✓ ✓ 

Klachtenafhandeling ✓ ✓ 

Automatisch updates van reeds ontvangen bladen ✓ ✓ 

Informatie over wet- en regelgeving ✓ ✓ 

Muteren eigen NAW-gegevens  ✓ ✓ 

Meerdere gebruikers aanmaken voor toegang tot portal ✓ ✓ 

Helpdesk bij vragen/problemen ✓ ✓ 

Nieuwsbrieven ontvangen ✓ ✓ 

Register gevaarlijke stoffen   ✓ 

Jaarlijks meerdere Risicoanalyses  ✓ 

Aanvullende info CMR-stoffen  ✓ 

WIK's (werkplekinstructiekaarten)  ✓ 

* De genoemde prijs is exclusief het geldende BTW-tarief (prijspeil 2023). 
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Abonnement afsluiten op het portal 
Het Premium Abonnement kunt op het vernieuwde portal afsluiten via het menu ‘Abonnement’.  
Wanneer u nog geen toegang heeft tot het portal kunt u een mail sturen aan vib@vgt.nl.  
 
Beknopte uitleg over werking VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen    
Nadat het Basic account voor u is aangemaakt, is het belangrijk om dentalonderneming(en) met 
debiteurnummer(s) waar u de PGS aanschaft toe te voegen via het menu ‘Koppelingen’. Zo kunnen de 
dentalonderneming(en) (leden van de VGT) de verkoopgegevens van de PGS (tot 3 jaar terug) uploaden 
naar uw account. Indien een dentalonderneming niet in de lijst voorkomt, is het geen lid van de VGT. 
 
Premium abonnement: 
Met het Premium abonnement heeft u toegang tot het menu ‘Register’. Via dit menu kunt u PGS 
controleren en PGS die niet meer in uw praktijk aanwezig zijn of niet meer worden gebruikt uitsluiten 
voor de RA. Deze PGS worden dan niet meegenomen in de RA. Als uw register compleet is kunt u de RA 
aanvragen via het menu ‘Risicoanalyse aanvragen’. Om uw RA te updaten kunt u jaarlijks meerdere RA’s 
aanvragen. 
 
Werkzaamheden praktijk: 
- Toevoegen dentalonderneming(en) via het menu ‘Koppelingen’; 
- Controleren of alle PGS in het account staan; 
- PGS uitsluiten voor RA (premium); 
- Aanvragen RA (premium). 

  
Werkzaamheden dentalonderneming: 
- Uploaden verkoopgegevens PGS naar het portal. 

 
Werkzaamheden VGT: 
- Verzamelen en invoeren van VIB’s in de database; 
- Up to date houden van alle VIB’s in de database. 
 
Werkzaamheden Arbeidshygiënist: 
- Controleren van alle VIB’s aan huidige wetgeving; 
- Maken van werkplekinstructiekaart (WIK) per VIB; 
- Opstellen en beoordelen Risicoanalyses. 
 
Abonnementsprijzen 
Het Premium Abonnement op het VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen kost, voor één locatie, € 222,- 
(excl. btw) per jaar (prijspeil 2023). De looptijd van dit abonnement is één kalenderjaar. 
Indien u het abonnement gedurende het jaar afsluit factureren wij naar rato t/m 31 december van dat 
jaar. 
 
Indien u het Premium Abonnement wilt beëindigen, dient u het abonnement via het portal uiterlijk op 
30 november te wijzigen naar het Basic (gratis) Abonnement.  
Bij opgave van praktijkbeëindiging wordt het account op het portal verwijderd. 
Bent u te laat met het omzetten van het abonnement, dan loopt het Premium Abonnement automatisch 
met één jaar door.  

mailto:vib@vgt.nl
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LET OP: 
Op het abonnement zijn de Algemene Abonnementsvoorwaarden VGT Portal 
Veiligheidsinformatiebladen van toepassing. U kunt de voorwaarden HIER benaderen en/of printen. 

 
Vragen? 
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via vib@vgt.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sandra van Dam 
VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen  
 
 
Zaandam, 1 januari 2023 

http://www.vgt.nl/vibportal/aav_vib.pdf
mailto:vib@vgt.nl

