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Deze overtred•nyen kunmm letden tot
ontslag van dE> werkn!'rner 1ndt('n doelbe-

Arbo en gezond verstand

wust wordt teot>ngewrrkl of wann·:er er

ARBO bf'll'kf•nt a rbf'ldsom'ltandlqhc•den. In dP A RBO wel, waarvan df.' ba'' "
w e rd ge l<'gd In I 083. wordt'n voor d1• \\ <'rknt'mcr tilkt'n qNc•g!'ld ni s
arbelds tlld <'n,

vt~lll g h el d.

QI.'Zondh<'ld f'n \"f'lzljn.

Historie
Ofschoon de b,Jsts vdn d~ wet 111 1983
werd gelf'gd wtl dtt 111111 zeggen ddt er tn
het verleden al ntet druk aan het Wl'lltJn
van de ,•,erknemer werd gesleuteld

In 1898 werd met het beroemde lctnder·
wetje van van Houten de ktnderarbe•d verbOden. Ott werd vM!IIater. tn 1919, gevolgd door de arbeidswet dte de wt.>rkt•J·
den vamtelde In 1934 kwam de velhg·
ne•dsw~t dte tenslotte 111 1983 werd gevolgd door d" reeds genoemde AR BQ.
we:. dit' VOOI' eEn groot dantal beorrJfSta},.
ken vethghetd, tndus•el gezondhPtd en
\veÎZIJn. •n een wet verentgde
Vanaf 1 ol.tober 1990 ts het restgrocpheslu•t .n wer~.tng getreden Waren de voornaamste bcdrrJISta~JI"n reeds bf!'!.chrevt?n,
n het restqroepbê51Uit werden de wc:ten
n ,'lefkmg gesteld voor dte b~>tlratfstat;Ocs
dr.! nog ntet door de wct werden gedekt
TypiSche r~toro(•r•·n liJn bPgr.tfent50n·
dernemer5, "tun.n. qrrrtePntt>lql.e groen·
voorZI<'nmqcn en h nslottE> qolltlancn
Normen

Ort ZIJn de veiWIJliOQf'n waar we het mee
moeten doen Veel grote bèdn1l~taH.en
hebben hun ellll2fl brdn)f'>gP.londheujsd,enst waar men d~' norr wn heell QPSteld
.:-n dre ZIJn got>dgr>keurd door dt> tnspt'<·
tte D•tlljn z l1 ge<Ntlfici'Ndt" d•enstell
Op d1t moment rs er btJ de eerder Ql'·
noemde restgrOPpE'n nog geen sprake
van een dergelrtk.e ARBO-d•enst. Daarvoor
liJn de groepen te klcrn en te arm
Wel staat tnm1ddels vast dat per 1 ranua11

1994 er naar gestreefd dtent te worden
een e>gen ARBO·d•enst op te zetten
0? Golfwereld zal dus aanslurtlng moeten
zoeken bit een bestaande of nog op te
nchten d•enst om tot E'!'n duld!êhtke norm~telhng

te kornen

badncommts~aussr>n

op

n augustu\

1993 111 het N.ttlonaal SporteeNrum
Papendal heeft de he(IJ P J C Riemstag
eEn Jezmg gehouden over de ARBO·we:t
Dt.> ~r Riemslag ~t.>rmeldde tn ZIJn lezmg
eEn oamal aspectt?n d•e du•dehjk re t:""•ant
ZIJn voor de Neclcrtandse greenkeeoer
Een en ander zal h1eronder puntsge'NIJS
worden samengevat
1. Gebouwen:
• ~"' rnt ...

• _ ...nt vanaf de werkp ei<
- twee u1tgangen vanUitleefere grotere
v..'efkrwmte of tW?P wt>qen vanaf de

de technrsc.he rmdtlt>len orn g01:•oe m·

• utt!ICntbt'lledtgtng •.chutldt:'uren

" e

Q

de

WC ~ge, er

\'OOfZICn 111

beldSomst<JndtghPdcn tl' kunnen wa~r·
borgen Ten twc·••dt• tntl"t t•r rntl'tn vol·
doende lnWuct•Prrlo'lll•riaal aanwt!ZJ9 zrtn
Herdoor \I/O(rJt belet U dat et een zel.cre
des und ghe1<l ontstililt Goede gebrurl:s·
aam'IIJZmgen, <111? ook daadwerkeh11;

neel 'e •:erhogen
Te11 derde 'enslotte, IS het houden van
roelJ(:ht en het constateren van ovemed•ngen dte de V!'tltglle•d en het weiZtjn
van oe werl:ncrner 111 CJI:!Vdclr kan brengen,
een verantwoordei•JI he•d d•e de

omstand1ghed!!n '" Amstl!rdam

we1 ·gever moel oplm:ng(!n

~EP.FR

bednJf str~:o•ft TIJdens de t.J.Jlste dag voor

de I nano~n. <Je org,•n•S<Jtr~tructuur en

Verantwoordelijkheden

,.,. ,.,. e> !I dwtnQt een wN ons om volgens
bepaalde normen te handelen Zo ook oe
ARBO-wet, e•t wel voer d•r lilken !.lte ve1·
hghe1d. gezonrJhetcJ en wetz,Jn van dl!
werknemer ddny.:~an BIJ een aantilt con·
ue:e !e<hn1Khl• za~en loopt de m~pcctcur
na o: gebouwen, ele~tusche le•dmgen,
apparatuur, nt.lChtnes. gevaarlijke stoffen
etc , aan ~paalde gestelde normen vol·
doen Op de llfdd9 ddn de mspecteur waar
we moeten ZIJn om te weten te koml'n
aan wat voor etsen men preoes moet •·oldoen voor b•jvOOrbeeld dte opslag van
chem:cahèn of brandstoffen. knJgen we
geen durdehJk antwoord Hiervoor moeten
v.r: \'Oigens de cnspl'Cteur ZrJn b•J de reg•ona'e l:antoor voor dt> arb~>ldStnspe< he. het
GAK (germ."P.ntf'IIJ~ acJmtmstrattek.lntoorl,
het Nederlanrls ln~trtuut voor ArbeJ!h·

a

ltghetd, geLondhctd en welz•Jn •n een

toega11g~deur tol ~IPtrtPre werkru•mtes
(ook 10 kantoren)
- valgevaar lhelt;Wt!rh•rt om bordessen,
drogueh ke ladders, vloNgaten
a'schermen)
• valbeve11îgrng hctdr!Utl•n

en

lll~pectte

spra~ e 15 van sai.Joto~gt• De rechter zalm
geval van een onqclu~ tn et.•rs:e 1nstantte
naar deze Zai<cn k•1~en ,tlvoren~ ef'n oor·
deel te "ellen f Pn nniJelui ~~ ,ne g~·
tx>urd, de afw•Hrllnq d1111rt cl~ •~ ldn·
gcr Veel n.mgltenl kt1rt worden voorl.omen nd1en men de lattor gezond ver·
stand laat werken wanneN men naar vet·

gevolod woHJen, zorgc•n ervoor ddt de
WN~nemer <'l'n '>JfJII,J,d ~ an atgevert c)IS er
wat fout gJat 01' wE>rl·gever moet N
voor zorgen dat Cl tlll t de lc:IPtnst mogehJ·
~e riSICofactor wordt gewe•kt en het vet·
hgheldsbe-.vustZtJn wordt aangescherpt
Noott biJVOOrbeeld siPutels tnlractor 01
maa•machtnt? laten z•tten Het laten volgen van cursuo;sen gewasbescherm•ng en
dergeh, ~e za~ en zttn externe mogehJI.h~>·
den om oe deskundtghe•d van het perso-

2.. Elektrische zaken:
oet er> aan JUIIIng van Je•drngen
• bevest•g•ng letdingen
- leldingen {b•JIIOOrlleeltl tn kantoorrurmWl) n et op de viOl'r
• a•schermmg spanningvoerende de'E>n
- oandurd•ng verbrutker5 '" de >.oppen
'-ast
• a!sct>ermtnn ongebrutkte groepen •n de
stoppenku~l

• deugclehtl:hetd !olt'~kers. wandcontact·

dozen

••• ~

l~l
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3. Brandgevaar.
• lrandb'uvmddi'IPn, 1 blus~er per 7.00
m:?. bovcnrltE"n btJIC'dr•re plolill\ Wdar
een btJZondcr brand q~>va~r ht~r~:
• de blu~mtddelen moeten 1 x p.:r 1aar
woroen gekeurd

• ovcrl1Chtels1i.e en OP<wr umdr• v~erk·
rutmte, /Od.JI vluthl!'n rnogchJI tS

7. Algemene voorzieningen:
~d dl• /( tqelf>qt>nhe1d. wt•lke ook
hvgtl:!ntscn moet worden gehouden
• to lett"n, dOtJtllt' rwell.f KJI: hyg ~
rusdl moeten worden gPhoud!'n)
• EHBO-Irornm('l
v.~ktiJdregeltna. ZIChtbaar opget1an~n

4 Vaste ma,htnes:

Voor meèr mtorrndtot> ~unt u ZICh W'l!nden
tot biJVOOrbeeld

·Nederland'; lnstttuut voor Arb€tdsom~~ rnurgherlen, Bo..,lenl,o.Jn 30, te A'dam
tel nr 020-!>4986 11

• UWe gen bedllfiSOC/Oildh~>Jdc;dtcnst
·het GAK
·het reg,onalc krlntoor van de AJI.lctd~·
nspcctJe

• afscherrnll'J bt!WegcntJP dclt'n (bojVOOI·
beeld de JUtSIC af~telhng van <Je leun·
spaan op de sltJPStf.!en, i'landrtJV109 van
de 'ompres'iOr)
• •cran~cren op de vl()('r (van btJVOOr·
beeld kolomboormi.lchtnes)
5. Mobiele mathlnes:

• ~er.-

aftalr;~sen

- aiS(hermmg bewegende delen
- l:.antelbevcaltgmg
• vt>il ghe!Clss ·hoeosel btJ bosm<laters
- ant•·vtbrattesysteem
• beve ltg•ng tegen onbemand liJden
- v..egzetten 1n vethQt! stand
• c;ehoorbeschern'llng
• regelmillog •nderhoud

6. Gevaarlijke stoffen
H11 rmee wonh:>n zow(!l bestiiJ<hng'>·
rruoaelcn als ooi kleun: hoeveelheden
benz·n~. tcrpenttne, accuzuur etc.
bedoeld
- opslag m een daartoe bestemdo ~~
De belangnikste kenmNken lltervan ZIJn·
• tedere gevolarscategone tn een etgen
ooslag
• v1oeiStOfàochte vloer waarin de gehele
voorraad kan lekken
• brandwerende eenstructoe van tenm nste 60 mtnuten
• natuurh11<e venulaue
• nevaarsaandwdtng op de vloer
• voorkom.,n van e~plo~tprtstco biJ accu·
laadstat .ons met een vcrmogen

groter dan 10 000 VAh

nr. I , IQ'lJ

Bijzondere aandac.htspunten
Een uar•a gebrutI temact r<es en _emotonseerde hand-machtnes kunnen on po.
tentJe veel gelutd produceren en imhngen
doorgeven aan de werknemer
Deze twee rtsrco's verdtenen extra aan·
ddcht btJ de aanschal van machtnes
Een gelwdsbela~tang van mee• d.ln 80
dBa ~.<111 gehoor~d1ttde veroorza~en
Het as dus Ydn bt•lang om biJ de aalischaf van de rnachtne~ te l•'tten op een
Qelwd~.productoo (qt!tneten op de bedt~
n nosplaats en llll'l, zoals sommrge I!!Vl'rancters Dp(Jevo ·n .,, meten op 1 me te~
van de m,tehrne) cl1e lager tS dan 80 uBa
Heeft u nu mad 1n. dre m1~r gelu1d produceren, da11 d11 •I tr worden uagegaan
ol dcmpn1q van dit qetutdtnoqeltJk rs
Is dit •cchntS(
tr t mogt>ltJk, dan d·t~l u
gehoorbesd'l r llllCJ tf.>r h•:!SC.nr~ ~tng te
stellen Oe wer~gever IS Vt'lclntwoordelttk
dat deze wordt Ql:'brutkt

• deze Last moet van onderen en van

b.av.en goed
~venttleerd ZIJO
• oe kdst moet voorzoen ZtJn van een

deugdeliJk slot
• op de voorltide viln de k~t mof't

W1 strek('rop komen met g~~~~~ ~

stoffen b11 voorleur een doodsl;op.
- kast moet 10 1119~ ·kJ llJO clat de
droge m•tJtlelen boven

111

de k.ast Ztt·

ten en de vloc,bare daaronder

• liLde onrJI.!rJIJde vrln ~~ifil

"12f' een

opvangbal srplaatU ZIJflVOOI ~n-

I

UJG1 lcllt!nde lll:"i~Cil
• voorZIC.lwl~ 11001 ,,. har19l'n t•• w~
• lege wrpa~l! 1Qf>r I tnnen ~de I
t,"CC&lCCQf en/of qPmPC'nte tnQCieverd
~den

• dî:ugd<Jh) e 1:1-<'dtr

. o.JOf net sputten

• bet as 11erst.tndlg om IJ!'<l,ng. gas·
roMket kilpjf hard rhoeo ·n n
een aParte kast te pla;ttsen, zorg dat

Tnlhngen tasten nd langdunq~ blootstel·
hng hf.>l beenderg~>~tel aa•
Demp10g lan verkregen wo• !en door de
m<lten.:Jdlkeuze v.:Jn bttvoorbeeld de hano·
llatten, net stuur en de stoel ~an de
machtoe Döartoe ge-e,gende handschoenen kunnen hrer ondersteunend werken

eo:

d ~ ZIJn zaken d1e van belang z Jn biJ

de adnschaf va., een machtne

dele gr:Jefl gt>ve.ntih.•t..>rd IS

• ten slotte

bCStrtJdrngml
-!,dd~n met

een ooo<lll:op enloi Andreas krtus,

mogen met gebrutll worden onder
de leen,d vao l 8 J<lllr

• Onder de leertiJd van 16 Jaar mag

emand helemaal n1ettngezet WQroen
btJ besputt ogen

In de hu1d19e sttuatte kunt u nagaan of
mtenm-oploss• g<'t techntsc.i'l mogeh1k

In 1995 wordt het verpl!chr om een

ZIJn

genchre SnUilfiJfSIJS 9C!I'O/gd te llf!bben,

eo..~nstaand·

zo me: dan rn.:.g 1e m 7996 met meer
met chelmschC' msddelcn :;puJteiJ

sanu•nvalltng IS net u tput

teno en evenmln gedetailleerd

