
Vragenformulier risicogassen en gasmengsels

Verklaring van de afnemer over de verantwoorde toepassing van het betrokken gas, waarbij alle 
wettelijke voorschriften worden nageleefd. 

Gelieve dit ingevulde formulier te sturen naar Linde Gas Benelux, t.a.v. de HiQ Desk, 
Postbus 67, 6950 AB Dieren of te mailen naar hiq.lg.nl@linde.com.

NAW-gegevens Productomschrijving

Klantnummer:  Product: 

Ons sales ordernummer:  

Uw inkoopordernummer:  

Bedrijf/Instituut:  

Contactpersoon:  

Emailadres:  SDS nr.: 

Functie:  Hoeveelheid:  liter waterinhoud

Toepassing

Vooruitlopend op de eisen die verbonden zijn aan de REACH-wetgeving vragen wij u naar uw toepassing.

Aanwezige veiligheidsinformatie en veiligheidsvoorzieningen

1. Veiligheidsinformatie en -training  

Wettelijk voorschrift:  REACH-verordening EG nr 1907/2006

Is er een veiligheidsinformatieblad aanwezig van het betreffende gas(mengsel)?  ja     nee

Is de gebruiker bekend met en getraind in de omgang met het gas en de toepassing?  ja     nee

 2. Opslag 

Wettelijk voorschrift: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)15

Is er een opslagruimte voor gassen buiten?  ja     nee

Zo ja, is deze ruimte vrij toegankelijk?  ja     nee

Is er een opslagruimte voor gassen binnen?  ja     nee

Zo ja, is deze ruimte vrij toegankelijk?  ja     nee

Is in deze ruimte gasdetectie aanwezig voor het betreffende gas?  ja     nee

Is in deze ruimte geforceerde ventilatie aanwezig?    ja     nee

Zo ja, hoe vaak wordt de lucht in deze ruimte per uur ververst? ............ X

1. Veiligheidsinformatie- en training
REACH Verordening EG 1907/2006 geeft informatie over de registratie, beoordeling, autorisatie en 
beperkingen van chemische stoffen (REACH). Voor informatie zie:  
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm
 

2. Opslag
In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 zijn regels opgenomen voor de opslag van verpakte 
gevaarlijke stoffen, waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt 
gerealiseerd. Voor informatie zie: 
http://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS15.html
  



3. Installatie en gebruik

Wettelijk voorschrift: Pressure Equipment Directive (PED)

Is de installatie geschikt voor het gas(mengsel), zoals materiaalgebruik, drukbestendigheid,
gebruikstemperatuur, e.d.  ja     nee

Is er een voorziening om de installatie met een inert gas te spoelen?  ja     nee

4. Risico-inventarisatie en -beheersing

Wettelijk voorschrift: ARBO-wet

Is er een RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en/of TRA (Taak-/Risico Analyse) uitgevoerd?  ja     nee

Is er gasdetectie voor de gevraagde gascomponent op de werkplek?  ja     nee

Is er geforceerde ventilatie op de werkplek aanwezig?  ja     nee

Zo ja, hoe vaak wordt de lucht in deze ruimte per uur ververst? ............ X

Zijn de noodzakelijke Persoonlijke Beschermings Middelen beschikbaar?  ja     nee

Is er een bedrijfsnoodplan aanwezig?  ja     nee

Is er een preventiemedewerker of veiligheidskundige bij uw bedrijf in dienst?  ja     nee

5. Vergunningen

Wettelijk voorschrift: Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

Onder welk type valt uw bedrijf volgens het Activiteitenbesluit: type B of C?  B  C

Indien type C-bedrijf: is er een milieuvergunning aanwezig?   ja  nee

Valt uw bedrijf onder het Besluit Risico Zware Ongevallen?   ja  nee

Indien ja, gaat het om een PBZO–bedrijf of een VR-bedrijf?   PBZO  VR

Naam contactpersoon: Handtekening:

Datum: Plaats:

Aldus naar waarheid opgetekend.

Beoordeling gegevens door Linde Gas Benelux

Is het screeningsresultaat akkoord?  ja     nee

Reden waarom niet akkoord:

Is er onduidelijkheid over de ingevulde lijst?  ja     nee

Zijn de veiligheidsvoorzieningen onvoldoende?  ja     nee

Is een audit ter plaatse nodig?  ja     nee

Autorisatie

Naam: Handtekening:

Datum: Plaats:

3. Installatie en gebruik
In de Pressure Equipment Directive (PED) zijn eisen vastgelegd voor het ontwerp, de productie en 
het testen van druktoestellen. Voor informatie zie:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pressure-and-gas/documents/ped/index_en.htm

4. Risico inventarisatie en -beheersing 
De ARBO wet schrijft maatregelen voor om veilig te werken met gevaarlijke stoffen op de  
werkplek. Het Stoffencentrum biedt informatie over veel voorkomende gevaarlijke stoffen en 
over de wetgeving waaraan bedrijven dienen te voldoen. Voor meer informatie zie: 
http://www.arboportaal.nl/stoffencentrum
 

5. Vergunningen
In het Activiteitenbesluit zijn doelvoorschriften opgenomen die er voor zorgen dat bedrijven 
aan  gestelde milieunormen kunnen voldoen. Voor meer informatie zie:
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=19024


