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HELP! Het MKB bouwbedrijf verzuipt… 

 

Een onderzoek naar het voorkomen van gevaarlijke stoffen in de bouw. 
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Samenvatting 
Ethiek is belangrijker dan studie. 

Talmoed 

 

In de bouw worden enorm veel producten en materialen verwerkt die gevaar voor de gezondheid 

kunnen opleveren. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen als kwartsstof, dieselmotorenemissie en PUR 

is daarom aan de orde van de dag.  

Vanuit de Arbowetgeving is ook het MKB bouwbedrijf verplicht om volgens de arbeidshygiënische 

strategie een gevaarlijke stoffenbeleid op te stellen. Hiervoor is veel informatie voorhanden, maar 

deze informatie sluit vaak niet aan bij de deskundigheid van het MKB bouwbedrijf: de informatie is te 

ingewikkeld. Tegelijk is er bij het MKB bedrijf ook daadwerkelijk weinig kennis van gevaarlijke stoffen 

en relevante wet- en regelgeving. Zeker bij stoffen waarvan blootstelling ongemerkt verloopt en die 

pas na lange tijd gezondheidseffecten geven, zorgt dit ervoor dat er nauwelijks doeltreffende 

maatregelen genomen worden om ongezonde blootstellingen tegen te gaan. Ook het gebruik van 

alternatieve stoffen blijft achter, omdat de alternatieven in de praktijk technisch of economisch toch 

niet vergelijkbaar zijn met de te vervangen stof. 

Aangezien er binnen het MKB bouwbedrijf nauwelijks kennis in huis is, zal kennis van branche-

organisaties of externe adviseurs moeten komen. Veelal zullen dit veiligheidskundigen zijn. Bij de 

veiligheidskundigen van Aboma blijken gevaarlijke stoffen echter beperkt op de agenda te staan. 

De vervanging van oplosmiddelen in verven en lakken was effectief. Hoewel de risico’s van 

kwartsstof niet minder groot zijn, hoeven we desondanks op korte termijn geen vervangingsbesluit 

te verwachten zoals dat bij oplosmiddelen het geval was. Hier ligt dus een belangrijke taak voor 

brancheorganisaties binnen de bouw. 

Een voorbeeld van kwartsstof in de bouw is Repac: de tijdelijke bouwweg van gebroken puin. Er is 

weinig bekend over de gezondheidseffecten hiervan. De samenstelling hiervan blijkt voor 0,9% tot 

2,4% uit respirabel stof te bestaan, waarvan ook een gedeelte respirabel kwartsstof. Afhankelijk van 

de gebruikte rekenmethode is het percentage respirabel kwartsstof in Repac dusdanig hoog dat 

Repac als een kankerverwekkend mengsel zou moeten worden beschouwd. 

Repac is daarmee een goed voorbeeld van de wisselende belangen die in de bouw spelen: het is de 

goedkoopste en daarmee meest gebruikte oplossing voor een bouwweg maar verre van gezond. Zo is 

er recent veel aandacht voor milieuaspecten, terwijl deze ontwikkeling niet altijd positief zijn vanuit 

het Arboperspectief. Er zijn vele schurende onderwerpen te noemen waar de aanpak van het 

verbeteren van de arbeidsomstandigheden nog heel wat efficiënter kan. 

Een groot aantal oplossingen voor het gevaarlijke stoffenprobleem van het MKB bouwbedrijf zijn 

beschikbaar maar voor slechts een aantal heeft zij zelf de regie. Er ligt een forse en urgente taak voor 

de branche, de overheid en fabrikanten en leveranciers om het MKB op passende wijze oplossingen 

en ondersteuning aan te beiden bij het opzetten van een goed gevaarlijke stoffenbeleid. 

 

Help! Het MKB bouwbedrijf verzuipt… 
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Conclusies en aanbevelingen 
Bij het schrijven van de conclusie weet je 

wat de probleemstelling had moeten zijn. 

Vrij naar Blaise Pascal (1623-1662), Gedachten 

 

We hebben gezocht naar een antwoord op de centrale hoofdvraag:  

Hoe kan een MKB bouwbedrijf een goed gevaarlijke stoffenbeleid realiseren? 

 

In Hoofdstuk 9 zijn de oplossingen gepresenteerd als antwoord op de in Hoofdstuk 2 

geïnventariseerde knelpunten. Een aantal van deze oplossingen kan het MKB bouwbedrijf in principe 

zelf oppakken: 

- Meer gebruik maken van bronaanpak: vervang schadelijke producten door minder 

ongezonde alternatieven. 

- Gebruik van real time monitoring om onzichtbare blootstellingen inzichtelijk te maken. 

- Stuur werknemers aan op gedrag en niet op gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen. 

- Maak meer gebruik van materieelverhuur om zodoende ervaring op te doen met de stand 

der techniek van materieel en gereedschap. 

- Investeer meer in gezonde, betaalbare en technisch acceptabele alternatieven. 

 

Echter, het moge duidelijk zijn dat het MKB bouwbedrijf de kennis van en expertise met gevaarlijke 

stoffen mist om deze oplossingen daadwerkelijk effectief uit te voeren en tot een goed gevaarlijke 

stoffenbeleid te komen. Het antwoord op de centrale vraag, en de conclusie van deze scriptie, is 

zodoende: 

Het MKB bouwbedrijf kan zonder ondersteuning vanuit de branche en overheid niet komen tot een 

goed gevaarlijke stoffenbeleid. 

 

Hier ligt vooral een taak bij de branche om het MKB bouwbedrijf te ondersteunen. Voor de branche 

kunnen zodoende de volgende aanbevelingen worden opgesteld: 

 

- Creëer bewustwording over gevaarlijke stoffen bij zowel het MKB bouwbedrijf als 

opdrachtgevers en fabrikanten / leveranciers.  

➢ Geef op maat voorlichting over risico’s, veilige werkwijzen en wetgeving. 

➢ Gebruik andere communicatiekanalen die aansluiten bij de minder geletterde 

ontvanger, ook moderne media zoals Instagram, snapchat etc. 

➢ Gebruik andere manieren van communicatie. Bijvoorbeeld niet het klassieke 

informeren op gezondheidseffecten maar op gemak: minder stofoverlast = minder 

schoonmaken.  

➢ Ga in gesprek met fabrikanten / leveranciers om informatie over risico’s vanuit 

Volandis mee te sturen bij geleverde producten. 

- Investeer in branchebrede metingen om blootstellingen op de bouwplaats inzichtelijk te 

krijgen, waaronder ook respirabel kwartsstof in de nabijheid van Repac bouwwegen.. 
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- Inventariseer het gebruik van bestaande branchetools in het MKB bouwbedrijf. Pas 

bestaande tools aan of maak nieuwe tools op maat die het opzetten van een gevaarlijke 

stoffenbeleid behapbaar of begrijpelijker maken. 

- Ga in gesprek met fabrikanten / leveranciers over het vervangen van gevaarlijke stoffen in 

hun producten. 

- Laat Aboma het onderwerp gevaarlijke stoffen verplicht opnemen in de VGM rapportages. 

Geef extra uitleg aan de veiligheidskundigen over herkennen van risicovolle situaties op 

gebied gevaarlijke stoffen. Daarnaast herzien categorieën waarop beoordeeld wordt. 

 

Een aantal van deze aanbevelingen zal de branche in samenwerking met de overheid en / of 

fabrikanten / leveranciers op moeten pakken. Ook zij zijn zodoende als stakeholders betrokken bij 

het oplossen van het gevaarlijke stoffenprobleem bij het MKB bouwbedrijf. Concreet kunnen voor de 

overheid de volgende aanbevelingen worden opgesteld: 

- Laat VIB verplicht voorzien van een toegankelijke samenvatting. 

- Laat ook beoogd gebruik en daarbij behorende emissies opnemen in de VIB. 

- Betrek opdrachtgevers nog meer in het proces van bronaanpak en de bijbehorende 

meerkosten. 

- Maak in samenwerking met de branche de nu al beschikbare tools beter op maat zodat die 

voor het MKB bouwbedrijf bruikbaar worden. 

- Laat producten, materialen of materieel waarbij tijdens beoogd gebruik gevaarlijke stoffen 

vrijkomen ook voorzien van etikettering. 
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Foto verantwoording 
Eén foto zegt meer dan duizend woorden. 

Anoniem 

 

Op het gebruikte foto materiaal rust © bij Aboma, Prealabel, Volandis, tenzij anders aangegeven. 
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