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Rol & Opdrachten LIT
• Ondersteuning van het basistoezicht en ACR op vlak van 

arbeidshygiëne & REACH/CLP
• o.a. uitvoeren van metingen van de blootstelling en 

analyses van materialen en producten op vraag van 
inspecteurs of in kader campagnes:

• Toezicht op erkende laboratoria (EL)
• Kwaliteitsbewaking : vakbekwaamheidschema’s voor EL 

(organisatie / deelneming)
• Ondersteuning andere actoren
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Doelstelling campagne 
• Uitvoering basisinspectie inzake preventiebeleid en 

naleving relevante bepalingen Codex inzake 
arbeidshygiëne bij bedrijven die wegmarkeringen 
aanbrengen;

• Naleving relevante REACH-aspecten m.b.t. bescherming 
van de werknemers bij professionele gebruikers;

• Uitvoering meetcampagne door LIT naar actuele 
blootstelling werknemers aan solventen;
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Voornaamste risico’s
• Blootstelling aan chemische agentia:

– Wegenverf op basis vluchtige solventen;
– 2 component systemen met sensibiliserende stoffen 

(isocyanaten, epoxyverbindingen, acrylaten);
– Uitlaatgassen (dieselroet);
– Reinigen van machines en spuitpistolen met solventen;

• Blootstelling aan lawaai: 80 tot 92 dB(A) voor 
werknemers die wegenverf machinaal aanbrengen

• Blootstelling aan trillingen
• Fysieke belasting
• Verkeersveiligheid
• Veiligheid van arbeidsmiddelen (compressor,…) 5



Verloop campagne 
• Periode juni-oktober 2017
• 39 uitgevoerde bezoeken in kader campagne:

– 27 privé-ondernemingen (KMO)
– 12 openbare besturen

• Aankondiging bezoek administratieve hoofdzetel 
vooraf + onaangekondigd werfbezoek (indien 
mogelijk)

• Aan de hand van specifieke controlelijst
• NACE-code 42110 (bouw van autowegen en andere 

wegen)
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Voornaamste vaststellingen (1) 
• 1ste luik: onderzoek basisdocumenten 

Welzijnsbeleid en werking EDPBW
– Privé – openbare besturen (OB)
– GPP en JAP bij 63 % (90 %)
– Identificatiedocument bij 75 % (Privé en OB)
– Verslag bedrijfsbezoek bij 67 % (78 %)

– Lijst gezondheidstoezicht bij 78 % (89 %)

• 2de luik: specifieke controlelijst rond 12 thema’s
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Voornaamste vaststellingen (2) 
• 58 % van de bezochte bedrijven beschikt over een 

inventaris chemische agentia (75 % OB)
• 2017 : geen gebruik meer van PbCrO4 houdende 

verven (16 % kleine hoeveelheid in stock versus 42 % 
bij openbare besturen)

• 1 op 2 heeft schriftelijke risicoanalyse chemische 
agentia
– 50 % hiervan is onvolledig beoordeeld door inspecteur (idem OB)

• In 85 % van de bezochte ondernemingen zijn nog nooit 
metingen uitgevoerd
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Voornaamste vaststellingen (3) 

• In 88 % zijn VIB aanwezig (92 % OB)
• Uitgebreide-VIB hoofdzakelijk voor solventen gebruikt 

als reiniging/verdunner:
– Slechts 1 op 4 werkgevers is op de hoogte van zijn verplichtingen 

bij ontvangst uitgebreid-VIB (Privé en OB)
• Informatie en opleiding werknemers over CA:

– OK : 38 % (33 %)
– OK, maar beperkt : 54 % (42 %)
– NOK : 8 % (25 %)
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Voornaamste vaststellingen (4) 
• Werkkledij gratis ter beschikking:

– Werkgever staat in voor reiniging : 52 % (100 % OB)
– Werknemer staat zelf in voor reiniging: 48 % (slechts in 50 % 

voldaan aan CAO)
• 85 % heeft signalisatieplan voor uitvoeren werken
• Verkeersonveiligheid is belangrijk risico voor 

werknemers
– Veel mobiele werven ‘s nachts (op vraag overheid) –beperkte 

zichtbaarheid – onaangepaste snelheid
– Tijdsdruk
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Voornaamste vaststellingen (5) 
• Op vlak van beschikbaarheid en gebruik van PBM 

scoren de bezochte bedrijven vrij goed (> 90 %)
– Handschoenen
– Veiligheidsschoenen
– Ademhalingsbescherming
– Gehoorbescherming
– Signalisatiekledij
– Beschermkledij met lange mouwen en broekspijpen (bij gebruik 

thermoplasten)
• Enig voorbehoud omwille van aangekondigd bezoek
• In slechts 39 % advies van arbeidsgeneesheer 

aanwezig over PBM 11



Meetcampagne (1)
• Meten actuele blootstelling aan solventen bij 

aanbrengen:
– Wegmarkering open lucht met wegenverf type A (solventbasis) 

en koudplast (monomere acrylaten)
– Binnenbelijning met wegenverf type B (2 componenten PU of 

epoxy) – nog lopende
• Geen metingen bij aanbrengen thermoplasten (geen 

solventblootstelling)
• 49 persoonsgebonden metingen bij 5 bedrijven en 

13 werven
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wegenverf type A

• Gemeten concentraties << grenswaarde (tussen 1/10 en 1/100)
• cumulatieve blootstellingsindex tussen 0,01-0,08) voor zowel 

spuiter als helper
• Solventen: aceton, organische esters (Ethyl-, propyl,- Butylacetaat)
• Geen tolueen in verf (wel nog vaak voor verdunning) 13



Koudplasten
• 2- of 3-componentproducten
• Mengen van koudplast (op basis acrylaat) met 

verhardingsmiddel (katalysator) zorgt voor 
polymerisatieproces met uitharding

• Manueel aanbrengen of d.m.v. spuiten
• Korte verwerkingstijd (< 30 min)
• Solventvrij
• Risico op blootstelling aan monomere acrylaten 

via ademhaling en huid
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Koudplast manueel (1)
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Koudplast manueel (2)
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Koudplast spuiten (3)
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Metingen koudplast
• Manueel: index cumulatieve blootstelling < 1 

(Methylmethacrylaat + n-butylacrylaat)
– Menger: 0,22 tot 0,41
– Uitstrijker: 0,09 – 0,20
– Uitroller: 0,01 – 0,15
– Helper: 0,27 – 0,44

• Spuiten: index cumulatieve blootstelling > 1
– Menger: 1,15 – 2,33
– Spuiter: 0,75 – 1,94
– Helper: 1,63 – 4,55
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Vaststellingen metingen
• Acrylaat monomeren:

– Vluchtig, sterke kenmerkende geur
– Irriterend voor huid, ogen en luchtwegen
– Sensibiliserend voor de huid

• Gebruik ademhalingsbescherming door 
werknemers

• Onvoldoende bescherming van de huid!
– Geen geschikte beschermende kledij
– Geen geschikte handschoenen (chemisch bestendig)
– Zeker voor menger en helper die tape verwijdert 
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Bedankt voor jullie aandacht en…

Vragen achteraf?  dimitri.deconinck@werk.belgie.be
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