
De volgende (hoofd)aannemers, (onder)aannemers en materieeldiensten committeren zich door 
ondertekening van deze intentieverklaring tot het gebruik van stofvrije (hand)gereedschappen 
in de gehele bouwketen. Zij attenderen hun opdrachtgevers en onderaannemers erop dat op al 
hun bouwwerken vanaf 1 januari 2014 met stofvrije (hand)gereedschappen zal worden gewerkt. 
Deze stofvrije gereedschappen dienen kwalitatief te zijn getoetst, gevalideerd aan de geldende 
wetgeving. Inspectie SZW erkent als aanvulling op de voor de bouw geldende Arbocatalogi de TNO 
Prestatietoets (zie website www.stofvrijwerken.nl) of een daaraan gelijkwaardig onderzoek.

Door Inspectie SZW wordt gecontroleerd en gehandhaafd op het begrip “zichtbaar stof”, vrijkomende 
naar de ademzone van de werknemer bij verschillende bewerkingen (zoals boren, hakken, slijpen, 
zagen etc.). Komt er zichtbaar stof vrij tijdens de bewerkingen dan wijst dit op het niet gebruiken 
van de juiste beheersmaatregelen of op het niet goed functioneren van de beheersmaatregelen. 
In beide situaties is zowel door de werknemer, werkgever, hoofdaannemer en opdrachtgever actie 
geboden.

De doelstelling van deze intentieverklaring is het realiseren van een stofvrije werkplek. De aannemers 
geven hiermee invulling aan de Arbowet en aan het begrip “Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen”. Zorg voor gezonde arbeidsomstandigheden van werknemers en minimalisatie van 
de overlast naar anderen (bewoners, collega’s) is belangrijk. De ondertekenaars vervullen een 
voorbeeldfunctie voor de gehele bouwketen van opdrachtgevers naar zzp’ers.
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