Inleiding
In de afgelopen periode is er veel gebeurd. De arbocatalogus is een beetje aangepast om het
overzichtelijker te maken en te houden.
We wensen u veel leesplezier.
Zijn er nog vragen, opmerkingen, tips? Neemt u gerust contact met ons op.

De website
De website is voorzien van een aantal buttons met de hoofdthema’s. Door op één van de buttons te
klikken, komt u gelijk op de hoofdpagina van het betreffende thema.

Geluid
De eerste metingen zijn afgerond. Er zal een rapport worden opgesteld en aan de hand daarvan
zullen er mogelijke maatregelen worden geformuleerd. Zodra deze maatregelen bekend zijn, zullen
deze worden opgenomen in de arbocatalogus.

Risico inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
Er zijn al vele bedrijven in de sector die een licentie voor de RI&E hebben aangevraagd. Bij navraag
bleek dat er momenteel geen op- of aanmerkingen zijn op de RI&E. Mocht dit wel het geval zijn dan
kunt u dit melden bij het sociaal secretariaat, 030-6355250 of info@szpluimvee.nl.

Asbest
In de laatste vergadering in het onderwerp asbest aan de orde geweest. In de richtlijn bedrijfsruimten
inrichten is een stukje opgenomen over asbest.

In oudere gebouwen, installaties (ovens, ketels, isolatie van leidingen) en voertuigen kan asbest
gebruikt zijn.


U hebt dit in kaart gebracht/laten brengen om uit te sluiten dat er werkzaamheden aan
asbesthoudend materiaal verricht kan worden. Asbest kan zijn verwerkt in deuren,
plaatmaterialen, in ovens, in of rondom verwarmingsketels, in isolatiematerialen, in
vloerbedekking/zeil, luchtkanalen, rem- of frictiematerialen en op wanden/plafonds gespoten
zijn. Let hier op bij het bewerken of het slopen van het materiaal, zoals kan optreden bij

renovatie en onderhoud, aanleggen/opnieuw isoleren van leidingen, ophangen van dingen,
e.d.
 Werken met/aan asbest is verboden. Alleen erkende gespecialiseerde bedrijven mogen asbest
verwijderen.
 Als er asbest aanwezig is hoeft dat geen bezwaar te zijn, zolang het maar met rust wordt
gelaten. Onderhoudspersoneel moet weten op welke plekken asbest aanwezig is. Een gat
boren in een wand met asbest of dat wandje verplaatsen is dan verboden. Plak zo nodig
stickers op materialen/wanden/leidingen als deze asbesthoudend zijn. Of geef het duidelijk
aan op tekeningen.
Voor meer informatie verwijzen we u door naar een uitgebreide asbest-handreiking die in de
sectoren zoetwaren en bakkerijen is opgesteld
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