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Wat moet ik met de veiligheidsinformatiebladen doen? 

 
 
De wetgeving 
In Nederland heeft iedere werkgever de plicht om te zorgen dat gezondheidsrisico’s voor het personeel 
tot het absolute minimum teruggebracht worden. In de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO-wet) wordt 
dit aangeduid 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 (een RI&E). Deze moet volledig ingevuld zijn en daar waar met het invullen een vraag met NEE 
beantwoord wordt dient de werkgever hierin actie te ondernemen. 
Een onderdeel van deze RI&E is het opstellen van een risicoanalyse met betrekking tot het gebruik van 
producten met gevaarlijke stoffen. 
Om een dergelijke risicoanalyse te kunnen (laten) maken is het ‘wettelijk verplicht’, om eerst een Register 
Gevaarlijke Stoffen te maken. Hierin staan de belangrijkste risicokenmerken per product gerangschikt. 
 
Informatie voor het Register en de risicoanalyse 
De informatie die nodig is om een Register te kunnen maken (waarna er op basis hiervan een risico-
analyse gemaakt kan worden) komt voort uit de informatie in veiligheidsinformatiebladen. 
De inhoud van deze bladen is wettelijk vastgelegd (en dus voor alle bladen uniform) en de tekst van een 
blad moet in de landstaal van de eindgebruiker (dus voor ons in het Nederlands) zijn. 
 
Het is dus de bedoeling dat werkgevers (door ons ook wel ‘eindgebruikers’ genoemd) de informatie van 
veiligheidsinformatiebladen ‘vertalen’ naar een Register Gevaarlijke Stoffen en daarna (1 x per jaar) een 
risicoanalyse (laten) maken om zodoende de risico’s bij het gebruik van producten met gevaarlijke stoffen 
te onderkennen en zo terug te dringen.  
Het kan bijvoorbeeld zijn dat uit de risicoanalyse naar voren komt dat bij bepaalde producten hand-
schoenen, een mondmasker en/of een gelaatmasker gedragen moet worden. Het kan ook zijn dat uit de 
analyse naar voren komt dat bepaalde producten niet bij elkaar in één kast mogen staan, of product A 
niet boven product B mag staan etc. De analyse gaat dus verder dan alleen maar het gebruik. 
 
Het verzenden / ontvangen van veiligheidsinformatiebladen 
De Wet schrijft voor dat u van de leverancier een veiligheidsinformatieblad (in het Nederlands!) moet 
ontvangen nadat u een product met gevaarlijke stoffen heeft besteld c.q. heeft ontvangen. 
De VGT VIB-portal wordt ‘gevoed’ door informatie van de leden van de VGT op basis van factuurgegevens. 
Het kan dus zijn dat er enige tijd tussen het moment van ontvangst van het producten en ontvangst van 
het veiligheidsinformatieblad zit. Dat ligt aan het factureermoment van ieder individueel lid van de VGT. 
 
Hoe herkent u producten met gevaarlijke stoffen 
Alle producten met gevaarlijke stoffen zijn herkenbaar aan een gevaarsymbool. Tot 1 juli 2015 was dat 
een oranje vierkant met een zwarte opdruk (vlam, kruis, reageerbuis etc.). Na 1 juli 2015 wordt dat 
omgezet naar het wereldwijd uniforme GHS-systeem en wordt het gevaarsymbool een witte ruit met 
rode rand en een zwarte opdruk (ook weer met een vlam, kruis, reageerbuis etc.).  
Klik hier voor voorbeelden van gevaarsymbolen. Het is dus voor u (of uw personeel) makkelijk te 
herkennen voor welke producten u uiteindelijk alle bladen moet hebben ontvangen. 
 
 
 

http://www.vgt.nl/vibportal/gevaarsymbolen_en_hun_betekenis.pdf
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Zijn alle gegevens nu beschikbaar? 
De leden van de VGT hebben inmiddels de VIBnummers gekoppeld aan de juiste producten in hun 
computersysteem en hebben de verkoophistorie van de eindgebruikers al vanaf 01-01-2014 ge-upload 
naar het Portal. 
Bijna alle veiligheidsinformatiebladen zijn opgenomen in het Portal. Voor de bladen die wij missen zijn wij 
constant bezig om fabrikanten op hun ‘wettelijke’ verplichting te wijzen de ontbrekende bladen in de 
Nederlandse taal beschikbaar te stellen. Wij hebben hierdoor inmiddels al ruim 2.700 bladen in het 
systeem. Het zal ook een blijvend proces blijven aangezien er constant nieuwe fabrikanten en nieuwe 
producten bijkomen. 
 
U kunt uiteindelijk zelf (aan de hand van de producten die een gevaarsymbool hebben) constateren of u 
alle veiligheidsinformatiebladen toegezonden heeft gekregen en ook daarna steeds toegezonden krijgt. 
 
Meer dan bladen alleen 
Het was voor de VGT, omdat wij al veel bladen hadden vertaald en op het Internet hadden geplaatst, een 
kleine moeite om u via email van allerlei bladen te voorzien. Maar, anders dan andere branche-
organisaties die ook met producten met gevaarlijke producten te maken hebben zoals bijvoorbeeld de 
schoonmaakbranche of de verf- & schilderbranche, hebben wij er voor gekozen niet alleen de bladen in 
het systeem op te nemen, maar ook de inhoud van de bladen. 
Hierdoor kunnen wij u veel beter van dienst zijn dan alleen maar bladen in uw account te zetten. Immers, 
u wordt geacht deze informatie verder te verwerken in uw onderneming. 
 
Nadat u de risicoanalyse heeft gemaakt 
Op zichzelf hoeft een eindgebruiker geen veiligheidsinformatiebladen in huis te hebben, bladen moeten 
wel door de leverancier aangeleverd worden opdat een eindgebruiker zelf een risicoanalyse kan maken. 
Nadat de bladen ‘vertaald’ zijn naar een Register en een risicoanalyse kan de eindgebruiker de bladen 
weer wegdoen. 
 
Bij een controle van de Arbeidsinspectie (spontaan of bijvoorbeeld na een bedrijfsongeval) zal de 
inspecteur het eerste vragen naar uw RI&E en in het verlengde daarvan naar de risicoanalyse (niet alleen 
over veiligheidsinformatiebladen, maar bijvoorbeeld ook de risicoanalyse ten aanzien van röntgen). 
Naar de bladen zelf zal hij in beginsel niet vragen. Immers, dat zijn alleen maar losstaande 
informatiedragers.  
 
Toch adviseren wij u als u het Register zelf maakt de bladen, nadat u deze heeft verwerkt in een Register, 
niet weg te doen maar alfabetisch op naam van product in een ordnermap te doen. Mocht er zich een 
calamiteit voordoen (bijvoorbeeld oogcontact met een product) dan heeft u de informatie direct onder 
handbereik. Als er bijvoorbeeld in uw praktijk brand uitbreekt wil de brandweer ook graag weten welke 
producten met gevaarlijke stoffen zich in het pand bevinden. 
 
Informatie naar uw werknemers 
Nadat de risicoanalyse is gemaakt wordt de werkgever geacht deze met de werknemers te bespreken, 
zodat zij op deze wijze geïnformeerd worden over de aanbevelingen in de analyse. Om te zorgen dat er 
later geen misverstanden ontstaan, adviseren wij u om een aftekenlijst te maken zodat u kunt aantonen 
wanneer en met welke analyse u uw werknemers heeft geïnformeerd. 
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De VGT ontzorgt 
Wij realiseren ons dat het opzetten van een Register Gevaarlijke Stoffen en het laten opmaken van een 
risicoanalyse geen eenvoudige zaak is. Dan moet u toch wel enigszins bekend zijn met de materie en de 
betreffende wetgeving. Onze ervaring is dat de meeste eindgebruikers hiermee niet bekend zijn of er 
simpelweg gewoon geen tijd voor hebben. 
 
Daarom heeft de VGT nu een systeem waarin wij de werkgevers die dat op prijs stellen de 
veiligheidsinformatiebladen kunnen inzien op het portal. Daarna kunnen wij deze handeling ook 
completeren door een register samen te stellen en meerdere malen per jaar een Risicoanalyse (RA) te  
laten opmaken over het register van producten met gevaarlijke stoffen.  
Dat kunnen wij alleen maar doen omdat wij (zoals hierboven aangegeven) niet alleen de bladen zelf, maar 
ook de inhoud van de bladen en dus de gegevens van de individuele producten in het systeem hebben 
opgenomen. Hierdoor kunnen wij u een op uw praktijk toegesneden Register en risicoanalyse voor u 
verzorgen.  
 
Ook hebben wij zogenaamde Werkplekinstructiekaarten (WIK’s) per product voor u beschikbaar. 
Dit zijn informatiebladen in A-4 formaat die op de werkplek waar met deze producten wordt gewerkt, bij 
de hand kunt houden (bijvoorbeeld aan de binnenzijde van een kastdeurtje).  
Hiermee wordt nog eens extra de aandacht gevestigd op deze specifieke hoog-risico productgroepen. 
 
Met het Premium abonnement voldoet u op eenvoudige wijze aan uw wettelijke verplichting ten aanzien 
van het werken met producten met gevaarlijke stoffen. 
 
Meer informatie over de inhoud van de abonnementen kunt HIER nalezen. 
 
Punten waar u op moet letten 
Om het geheel goed te laten verlopen zijn er wel een paar punten voor u van belang: 
 

1. Maak alvast een lijst van binnenkomende of reeds in uw praktijk aanwezige goederen waar een 
gevaarsymbool op staat. Na verloop van tijd (maar dat kan nog enige tijd duren) moet u van al 
deze producten de veiligheidsinformatiebladen hebben ontvangen. 
 

2. Als u goederen bestelt bij meerdere dentalondernemingen en/of op meerdere 
debiteurennummers en u wilt de informatie ‘bundelen’ (dus alles in één Register) dan moeten 
deze dentalondernemingen en debiteurennummers wel zijn gekoppeld aan uw account. Dit kunt 
u zelf doen via het Portal. 
Hierdoor krijgt u straks, als u dat wilt, één overzichtelijk Register en één risicoanalyse. 
 (Deze gegevens kunnen alleen worden samengevoegd  indien u de RI&E ook voor de gehele 
praktijk heeft opgemaakt). 
 
Realiseer u wel dat u alleen veiligheidsinformatiebladen ontvangt van producten die u bij één van 
de leden van de VGT heeft besteld. Hier kunt u de ledenlijst van de VGT bekijken of downloaden. 
Gegevens van producten die u elders betrekt kunnen niet in dit systeem meegenomen of 
toegevoegd worden en deze gegevens zullen dus ontbreken in uw Register en uw risicoanalyse. 

  

http://www.vgt.nl/vibportal/Vragen/Antwoord_op_vraag_05.pdf
http://www.vgt.nl/vibportal/deelnemende_dentalondernemingen_portal_VIB.pdf
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Voortschrijdend inzicht 
Deze uitleg is samengesteld op basis van de informatie die wij nu weten. Het project in totaliteit is voor 
ons volstrekt nieuw en wij konden ook niet bij andere brancheorganisaties te rade gaan omdat deze 
organisaties niet verder gaan dan ‘het enkel versturen van bladen’. 
 
Gaandeweg zullen er nog wel andere punten naar voren komen die in deze uitleg nog niet benoemd zijn. 
Daarom zullen wij, naar verwachting, deze uitleg met regelmaat aanpassen en verder completeren. 
 
 
E. Kolsteeg 
1 januari 2020 


