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Wat doen we met de Arbo-wet?
De .\rho-~rllljkl op tlc-h " " ' nlt>lt <t g <•complu:rrrd. maar eh• J>rdktiJk lt>!'rt
.Jnd e~.

\\>Ij mcwten hl I dt• orgdnl-.dlit' '.tn on' ddgt•lllk' vH•rk t•t hll'r ~cl

h:•rdego 1 l'k<•nlng houdt>n met th.!Lf' wt•l l'n ullt•r•.Mrd houdt hE'I nh•l op biJ d!'
Arho·""' .tlleen. Dov endl!'n qeldl dt•11· "et nlt'l .liiN•n voor dt• " c•rkg e ~t·r.,,
maar ook 'nor df' wf'rknemcn, als ctnk ' oor .tlll'rh• l tn\lt'lllncJt' n f'n dlen'lten
dl<• 11' makt'n hl'bhNt nu•l arbeid:.om\I.Jndlgbcdt•n

Wat zljn in het algemeen de bijzon·

mers U1h aa d meer voor werkg('Vl'IS

derheden Viln deze Arbo·wet7

dan voo wN~.nemers Ooi worden htl•rm
de b.::vc JC ~ dPn va11 ove1 hetds•nstellln·

g~mai1~1

i!l• .-11n '('genaamde radmwet Dill Wilzeggen dat
'" deze wut een ddntdllcll.rr ~I ibaal
wordt g!!rl'Dl'ld, rna<H r!,lt de m•n•ster,
to

"' t

gen. de met de u•tvoc11nq van dem wa
belast ZIJn, omS<hreven Enkele typt'l{he

"voorkomen as bett•r l.u 91 nezen• en
zullen we er echt IE 1~ IT1N'r van moeten
~~~~eten en er •ets <Jill1 doPn om ons Pr Qeen
bu len a.1n Lc vallen Bedenk dat de belangrt iSte opdr.ltht v,,n dt! ondernemer

het voorl.omen w1n VJ:rh«•zen ~~
De Arbo-wet etst van rle ondernemer

dat hiJ stret:!lt ncl<tr oplllnale arhetd~m·
standtqhcden Dit vtcl•ICJt n<lluurltJK (.1{'11
nadere u• lieg, want w,at is .streVl'n naar?
Stmpclweg Wil d1t zt:gyen dat de onder·
nemer on het gebtl:'d van llt'llighetd,
gt'ZOndhetd en weiZtJII l'en beleid d1Cnt te
voeren met •n dchtnem•ng van de vve:·
teltjl.e bffiahnoen waarb,jZIJn werknemers
voor zover mogelijk worden besc.hermd
l'-'9en óe evenr11elf:' rl<ldehge gevolg~Jn
dae het wl'rk met z1ch mee brengt Een
algemene gebrutlte deîtnnte van vetTtg·
he1d lu1dt Ve•l•ghetd tS de Wetenschap
om s•tuattes te beheersen d'e totlet.>el
erv'of schade kunntm letden
Ten onder gaan aan tnvl~lenngt>n om he:
wefk zo aangen.ldm (verlig I rnogt>li,•. te
maken ts Cu~ zeker 111('1 de bedoeling en
d1t \Wrdt oo~ n•et door dE! wer~nemers

1n dan~ afgenomen
De werkgever dtent di!n oo~ te overleg·
gen metZJrn wer~.ncn1ers om af te ~pre

n'""

k~>n wnt
samen w1~ gaan doe11
He\ moet wel bekend :z•jn wat er dtent

h1ke •119repen te doen zondpr dat de

kenmerk!'O van d~1e wclltJn ondermeer
dat overtredtrl(:len wordr•n lll'llen als L'i!ll
econorrusch delict (hooe11• stratmaatre-

procedure vdn wetswtJLII'Jir '] biJ onze
voii:S'Vt'ftF:gf'nwoordtgu to hOt'lt t(l wordt:•n

crelen dan voor heen 111 tf, •oude V(.'!hgheKl>weU en de zoql'ndr.HTlllr "omql'l.eerde

groot ze ZIJn Met andere woorden, (!r
moet el'r\1

een mwntilrtS<Ille van dl'

d~lopen Al~ Ul' betlol ~ {'n

bew~JSia~t·

riSKO' S Zljll

gPmilakl 01' Arbo-wet

de mogeh1khetd hr~>ft

0111 JL

n• oozal e·

rn•ms1er dat
doet ontstaat er een • KonutrJ•Jk Bt!5luat•
of eM "Mtntstenelt> St' dttll:ang· of wms
eer1 WIJ21CJtng tuNop Srtdl' gevalll'n 7Jjn
niet los te z•en v.Jr dP Arbr ·wel. ZIJ heb·
ben d~ ooi. dezelfde Wl'lteiiJ~ e rechts·
geldrghCid

sclmJft voor dat dP.li' tnventausatte dtent

Wat suafmaatregell'n betreft ~ unnen we

In gtott• hlll!'ll rekerunq houd<>n met d1•
I.Jootl'S • trn~ug 9eval J 5 000,·
• Ernsug ong~>val mt>t erns11g bliJVend

volg<~nde

letSel fJ 15 000.· •

Doder.,~.

ongeval

f

In dtt •erbdnd viJlt biJVOOthP<•Id te dPn·

ken c ~
sl: t, • u

•

~. ,, landbouwvethghe~dsbe-

tkdradenbeSiull,

25 000.· • lterh<ldldL•hjke zwa•e over·
tred•rnJPn f 100 000,· tot f ISO 000,·
en meer reeds geëtst
Oe omgeY.eerde beWIJSlast zorgt ervoor

• Het elektrotechntsch Velhghetdsbeslutl

dat er n•et ~nvoudtg onder een straf·

Al óezl' beslulten worde>n rnamenteel

:zaak IS wt lP komen Er moet wordt.>n
aange,oond dat de werkgever om -.~ihg

omgezetmeen enkel beslult dat d•tlaar

te getleuren. ~vat de os•co's ZtJn en hoe

~ev..,L•r• I door

,N>n er> ende
1:'11 dH• heeft n•et
tederl'en op 11n loonh1~t ~taan In INle•
geval had men <~l•n 19'l·l ~ eeJste
tnventansaue moeten makt."'l
MaM g('t!n nood I De wN ~chnJft oei
voor dat we ons mo<>1W laten advtwrcn
door een erkende (gocetllftceerde) Arbote \VOrden u

verhghe•d~kundryr

diens1 waaraan de deskundtgen veroon·
den ZIJn du:! u met r3t1d !'1'1 daad btJ5taan
op de dtve~ vakgebtld!'n Deze ver·
phch:mg geldt oo~ var.clf 1995

verschiJnt In plaats van ongeveer 1400

re kunnen werken • Voldoende maatre-

arttkelen bliJven er dan nog onge~ee!

gelen heeft genomen. • Voldoende mld·
delen ll'r be~htkkmg hl•elt gesteld

Z•Jn de ns•co's eenmaal 1n kae:rt g~bracht

• " doende tnmucue I •eefi gegeven,
• E redelij te verwachten toevch:
hf!ett nehOUli.Pn
In een dQrgPhJk 9L'Vtllls ""11 goede arlvo·
Cêlill geen ov •rborhql lu•e
H1er geldt dus ooi weer het ge:egdc

ter verbetenog (verrrund~>nng van nStCo's)
gedaan drent te wordL'n, hoe en wan-

dOO over
Terug naar de Arbo-wet. Wat wordt
daarin globaal geregeld wat voor

ons van belang ls7
"'.J

Jt ~ !Pn

.tadll Udèllln re<:hlf'll

en plichten v<~n werkg~er~ en werkne-

dan wordt pas planmd ltg bepaald wat er

neer D1t hoeven
IOV!!Sieiiii')P.n te

p~r d~ftntu.:>

met atUJd

ZIJil

Ott plan as (!(!O vr.rphc ht nummer voor de
v•&rkgever en dtent el~ Jèlill opnteuw te
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m

w~rden

opgesteld In overleg met en

mede ondet!t·k~ntl door, met te wrg»ten,
áe ve~tegenwoorrl191119 van het personeel
Is dit plan L1m dan d1Pnt het te worden

ge::onden n11ar d1! lnspeclie- en lnforma·
ued,enst van het rmnistene van Sodali:!
Zaken NI Werkgelegenhl'ld, kortweq de
IS'INZ v.m het chstr1rt waaronder men
ressortt>ert Ter Vf'rdu1delijklnq vr04'Q<'I
heette deze t.h(!nst de Arbe,dslmpe<tlt'
Echter. ISWZ controleert .111P('n maar of
het jaarplan ts ondertekE-nd door de
Ondernem,ngsr-11\rl of door E" n andere
vorm van p(•rsonl'clwertegenwoordlglng
en doet er voorlopig verder nog niets
mee. dus geen nood
Per odtek moet ook worden bekt>ken
1.vat het el! eet van de g~.>nomen maatregelen IS om na te gaan of deze maatregelt>n afdoende ZIJn of moeten worden
biJgesteld
In een Jaarverslag dtenen deze gegevens
;e worden vermeld naast een crJfermat'9
a.. erzJCht van ongQVa!len en ZJektemeld ngffi Het o~tellen van een Jaarplan en
het mai:en va" ee" laarverslag vraagt de
nod ge kenn1s en 1n~pann1ng In fe1te
WIJ~ I d1t echter ruel

Om al deze Zil~tm op het goede spoor te
"lf:tten moet u\ ·rpltcht aankloppen biJ
e-e!l Arbo-dtenst. waar men beschtkl over
een verhghetdskundtge, een be<lra,lsaru,
een organasatie-deskundtge en een
arbetashyg,~n~t Veel Arbo-d1ensten hebben echter nog wel wat meer tn huls.
zoals het verzorgen van de verplicht aanwwge bt'drtjfshulpve11eners. Ztektever·
zutmbegeleldmg, mediSche keurongen biJ
soli!Vtcltaes maar ook de noodza~el~Ke
oertOd el:.e medtSChe arbeidsplaats
onderzoekEOn

af van andere

beheersmailtregelen 1n een goed gel~>!d~>
onoemem1nQ
Wat ZIJn tegenwoordig de meest voor·
komernlo• orgamsator1sche gebrel:en 1n
het bclleNspr J<o><; orn overtredtng~>n
tegen de Arbt WC't te voorkormm?
A. M•·n bat ztch nll't btjstaan rJoor eert
a~ "JfJCeerde Atbo-dltmsl, 011st tucrdOOf
de IlOdoge ·~;now·how en >'dil van de
ene va. u1l m de and1•re B. E ~ geen
belt>td wat hctreft ve11ighetd, gezondheld
en wei7J1n. er Ztln (jl'•-!n rtchtliJnen 111 de
organrs:..ttre, er ~~ ntemand ergrms voor
~ranrwoordel1)k 011 liJkt ongeloofliJk
maar komt 1109 vaak voor C Er ISoeen
overl~truttuur t~sen wer-.. gP>-er en
wer"nemers Men werkt langs E'1kaar
heen zonder nutlig effect. D. Er •vordt
geen mtrucltt> gegeven Ze zoeke1'1 het
maar U1l, met alle gevolgen van d1en
E. E1 •s geen ongevallenregtstrat1e noch
een s;u1tende reg,stratte van Zld.:egevatlen In deze S1tuat1e IS er dus ook geen
1m:.cht betrt- t •nd de daarmee gepaard
gaande kosten F. Er wordt geen tnvcn·
tartSaue bitOPhouden van stoffen welke
voor de gezondheld !iChadeftJk ZIJII noch
\'Vle er met delt: \lofff.'n werkt G. "t.:l·

sooniJI:e beS<.tterrmngsm1ddt

or. L 11191•

onvoldoend!' gcdrt~gen GC'volg d" w• rl:·
gever ~n later aansprilkeltjk word •r
gesteld voor el/('ntuc.>elletsel Nu met Vla
de Arbo-wet maar vta het burgt>fhJI: wet·
boel: H N1euwe beslulten z,,n ntet voldoende algemf'Ein be~end en doorgevoerd Dt>nk ct.ln • gE'weld en sel.suelc
milmldatle optut wl'l~ • de verpitchte
keunog van i?lektrotechnischt' mai··O!!el.
dat wtlzeggen dat elektrotechntsche tnstallat es elke VIJf Jctar door een onaihan·
k'!IIJ~ e lnStantte qekeurd d1enen te wo· den
en elel<:trlsth handgNeedschap elk Jaar

1 •

rden

Ook de werknemer heeft hieri n zijn
v erplichtingen.

"< lcl~t '· ,•rt l!rt't1ngen voor de werkgever geeft de Arbo-wN ooi, enkele verpltchungen a.m voor di! werknemer
O.t ZIJn 1n lflll;bond~kllnqen echter n1et
de ml'eSt fuvorrC'I( ortcfervver pc11 van gesprt>k maar d • VPtphcht tngen liJf' er zools
• het waarschuwt•n van de thef hiJ aan·
treffen van een !Ji'va.ultf~e Sltui'll e, • oe
aan hen ter besch•k k1ng gesteldt• mat~
nalen. mach1ni?S, en1 op vak lr;unrl1ge en
verantwoord•' WtJli! te gebruiken; • het
ten behoow vc.~n hl'n door de werk 1ewr
georgan~t>erde ondcrrrcht te volgen, •
de hen ter beschtkk1ng gestelde p<>t r
lr1ke besd1••rm,ng~m,ddelf'n op de JUtS~
WIJZe te gebrUtken en te onderhouden
In prtnCipe "-<m de werkgever biJ overtredtogen sanct11?S opleggen welke uttetn·
deltjk kunnen letden tot ontslag biJ herh<la1dehjke, ernst1ge overtredtngen
Ott laatste IS echter nret zo eenvoud,g

NatuurliJk kent de Arbo-wet oo~ rechten
toe aan df.' werknemer, zoals 1nspraal
maar oo~ hr•l recht om werkzaamheden
te Stoppen bij dleiQI nd gç.yaar lfat dl'(•
mate acuut IS dat er geen trjd is orn over-

leg te pl~en met de ISWZ Een srmpE'I
voorbeeld htervan tS ht>l stoppen van
v:~rlo:zaamheden 1n het open veld biJ
een losbar~tent.le onwecr~bUI

t.:ocht er op hN wf'r~ E>en etnsttg ongeval
plcldtsvrnden dan elient de ISWZ te v.orden
gt>Waarschuwd Wc~t I~ echter een ernsutt
ongeval? o._. voorlnp1gr> norm rs dat een
ernsug ongeval dumt t<• worden gemeld
als er spra!o:e b Vdn • bliJvend lt!tsel (verhes vanltchaamsd~'>IPn of funC11es hier
van) • dodehJk letsel • een ongeval waar·
btJ een schadP optmedt van meer dan
f l 00 000,· zonder dat er sprake 1S van
persoonliJir. IN ;t>l BliJVend lease! kan sorm
moetltJ• te beoordelen liJn. Raadpleeg an
d t ge,-al dan oo~ de arts van óe Arbodienst wa.lrbrJ u ZJCh heeft aangemeld ot
alsnog ZJCh gaat aan~lu1ten Denk t'Chl('f
"Beter mee verlegen als om verlegen· .
Een nret gedane meld1ng kan vervelende
consequentles hebben. WtJS dus temand
n UI.\ orga:'ltScltle aan d1e dit verzorgt of
doe het zelf
De IS'NZ onderzoel;t ernstrge ongevallen
en maakt h1r>rvan prcxE>s verbaal op
Wt'~

daarom btJ voorbaat geen argwaan
door een ongeval ntrt I( melden
Mocht u rn vcrband ml!t d1t ongeval voor
de rechter worden gc.>daagd, dan ~taat u
at op punten ïKhtN
Adv,ezen rto.lll hPdrtJVI;'n dtena>n te worclen

gegeven door dr Arbo-d~t•mten Oe iSWZ
geeh nog wel ndvtC'7en maar '" hoofd·
zaal<. aan werknemers met bepaalde prob'emen en h~voorbt>eld aan personeels·
verteq<?nwoordlgN"S zoals ondernemm~
raden De ISWZ 11oudt edller wel branále gertChtt.> c;nderzoeket, aan dP hand
van zogenaamde <Jutllts (vragenlijsten}.
Aan de hand hitwan kunnen et~en worden gesteld met mogeliJke sanc.,es bij
het met nakomen htervdn Kortom, wees
verstandtg en maak gebru1k van een
erkende gecert1ftceerde Arbo-d1enst
GeZJen het voorgaande heeft u htervoor
voldoende redenen
Tenslotte nog d1t Rood rs de kleur voor
geva.3rfijke en onvethge s1wanes
Groen ts de !d~ur voor vetltge SJtuat•es
Dus Greenkeepers keep 11 green 1
Pt\tOIAthö Ö(Jlt~hnut
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