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Voorwoord
Deze afstudeeropdracht is ter afsluiting van de opleiding Hogere Veiligheidskunde (HVK) bij Stichting
PHOV. De reden dat ik de HVK opleiding heb gevolgd is het verbreden van mijn kennisniveau, met als
doel mij te kunnen onderscheiden.
Ik ben sinds 2005 werkzaam als veiligheidskundige bij een adviesbureau (sinds 2010 bij Arbo Support
B.V.). Als extern adviseur verricht ik werkzaamheden bij verschillende opdrachtgevers in uiteenlopende
branches. Eén van deze opdrachtgevers is X te Z.
Naar aanleiding van een bezoek van de Inspectie SZW (voormalig e Arbeidsinspectie), is X met de
vraag gekomen hoe het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden te organiseren om te voldoen
aan de criteria van de Arbowetgeving.
Deze vraag is niet uniek en geldt dan ook niet alleen voor X. Ook bij veel andere bedrijven zijn er
vraagtekens rondom de organisatie van toezicht. Het gegeven dat het beantwoorden van deze vraag
dus niet alleen verhelderend kan zijn voor X, maar ook voor andere bedrijven, maakt dat dit onderwerp
mij erg aanspreekt.
Zoals hiervoor aangegeven is het doel van deze scriptie het beantwoorde van de vraag van X, met als
mooie bijkomstigheid dat ook andere hier hun voordeel mee kunnen doen bij de invulling van de
organisatie van toezicht binnen hun bedrijf of organisatie.
Om een antwoord te krijgen op de vraag van X zijn de volgende gebieden onderzocht:
Arbeidsomstandighedenwetgeving, Inspectie SZW en Jurisprudentie. Ook is er een enquête uitgezet
onder personen werkzaam bij verschillende bedrijven en verschillende branches, om een beeld te
krijgen van het georganiseerde toezicht binnen het Nederlandse bedrijfsleven.
Deze scriptie was niet tot stand gekomen zonder de hulp van een groot aantal mensen die mij hebben
ondersteund, voorzien hebben van informatie en opbouwende kritiek hebben gegeven.
Allereerst wil ik de volgende personen in het bijzonder b edanken:
 Wim van Alphen (cursusleider PHOV)
 Corné Bulkmans (scriptiebegeleider PHOV)
Overige personen zijn in openbare versie weggelaten.
Tot slot wil ik bedanken: de medewerkers van het cursusbureau PHOV, alle medestudenten van de
opleiding Hogere Veiligheidskunde, mijn collega’s van de afdeling KAM – X en iedereen die heeft
meegewerkt aan de enquête die onderdeel uitmaakt van deze scriptie .
Rest mij u veel leesplezier toe te wensen, met als doel meer duidelijkheid te verschaffen over de
organisatie van toezicht.
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Managementsamenvatting
Vraagstelling
Naar aanleiding van een bezoek van de Inspectie SZW is X met de vraag gekomen hoe zij invulling kan
geven aan de organisatie van toezicht op het gebied van veilig en gezond werken tijdens de uitvoering
van werkzaamheden en hiermee te voldoen aan de criteria van de Arbeidsomstandighedenwetgeving.

Onderzoeksmethodiek
Om een antwoord te geven op deze vraag zijn een drietal gebieden onderzocht, te weten:
Arbeidsomstandighedenwetgeving, Inspectie SZW en Jurisprudentie. Om aanbevelingen te geven ter
verbetering van de organisatie van toezicht binnen X is geïnventariseerd wat de huidige situatie is ten
aanzien van dit onderwerp.
Om het wiel met betrekking tot het organiseren van toezicht niet op nieuw uit te vinden is er een
enquête uitgezet onder medewerkers van verschillende bedrijven. Op basis van het antwoord dat
gebaseerd is op de drie onderzoeksgebieden en de resultaten van de enquê te zijn aanbevelingen
opgesteld ter verbetering van de organisatie van toezicht binnen X.

Definitiebepaling “toezicht” en de consequenties daarvan
Uit de onderzoeksgebieden Arbeidsomstandighedenwetgeving, Inspectie SZW en Jurisprudentie kan
worden opgemaakt dat toezicht is gebaseerd op de instructies die voortkomen uit de RI&E en het
bijbehorende Plan van Aanpak.
Wat voldoende toezicht is valt met uitzondering van een aantal Arbobesluiten en een Arboregeling niet
op te maken. De Inspectie SZW spreekt over voldoende toezicht als het toezicht doeltreffend is. Met
doeltreffend wordt bedoeld, dat het toezicht dusdanig is dat medewerkers de instructies naleven. Het
geen overeenkomt met Jurisprudentie; hierin wordt doeltreffend aangeduid met adequaat.
Of toezicht doeltreffend is, is dus sterk afhankelijk van de persoon, het werk en het bedrijf. Bij het
bepalen van de wijze waarop en de frequentie van toezicht zal dus rekening moeten worden gehouden
met deze elementen.

Constatering
Het ontbreekt binnen X aan een beleid voor het houden van toezicht. Momenteel wordt er binnen X voor
een deel toezicht gehouden bij de uitvoering van werkzaamheden. Of er toezicht wordt gehouden en
hoe hier invulling aan wordt gegeven verschilt sterk per afdeling. Of het gehouden toezicht wordt
geregistreerd verschilt daarnaast momenteel ook sterk per afdeling.
Tot slot is er geen sanctiebeleid aanwezig, waardoor soms vrijblijvend wordt omgegaan met het
nakomen van afspraken.
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Aanbevelingen
Vanuit het onderzoek en de constatering zijn drie aanbevelingen gekomen.
Allereerst is het van belang om de invulling van toezicht te waarborgen en een beleid op te stellen
waarin staat omschreven hoe het toezicht te organiseren.
Dit beleid dient duidelijk de Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden aan te geven. Door het
creëren van duidelijkheid zullen mensen gemotiveerder zijn zich aan de instructies te houden, maar ook
zullen leidinggevende het naleven van instructies beter handhaven (toezicht).
Door daarnaast in het beleid duidelijk aan te geven dat het gehouden toezicht moet worden
geregistreerd, kan aan de Inspectie SZW of bij een rechtszaak aantoonbaar worden gemaakt dat er
toezicht is gehouden. Om te zorgen voor uniformiteit in registratie is het aanbevolen aan te geven welke
middelen er gebruikt dienen te worden om het gehouden toezicht vast te leggen.
De derde aanbeveling tot slot is het invoeren van een sanctiebeleid. Het invoeren van een s anctiebeleid
zorgt dat het naleven van instructies niet vrijblijvend is en dus als stimulans kan dienen in het naleven
van instructies en afspraken.

Concreet product voortvloeiend uit dit onderzoek
Omdat de term “doeltreffend toezicht” niet concreet is, is er in deze scriptie een door de schrijver
ontworpen tool opgenomen, die handvatten biedt voor het bepalen van het uitgangspunt voor
doeltreffend toezicht. Het doel is om het te houden toezicht op maat en efficiënt te laten zijn en daarmee
een tekort of een overmaat te voorkomen.
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1.

Inleiding
1.1 Aanleiding

Op woensdag 23 oktober 2013 heeft de Inspectie SZW (I-SZW) een werkbezoek uitgevoerd op een
vestiging van X. Tijdens dit bezoek vroeg één van de medewerkers van SZW expliciet naar het toezicht
houden bij werkzaamheden (hoe is dit binnen X geregeld en hoe wordt dit geborgd?). Bij de I-SZW is dit
een belangrijk aandachtspunt, het moet aantoonbaar zijn dat een toezichthouder daadwerkelijk toezicht
houdt op veiligheid bij werkzaamheden. Naar aanleiding van het bezoek van de I-SZW is X opzoek
gegaan naar een antwoord op deze vraag, dit bleek lastiger te zijn dan gedacht.
Nadat ik gevraagd had of ik bij X mijn afstudeeropdracht mocht uitvoeren, kwam de vraag of ik op het
bovenstaande een antwoord zou kunnen geven. Aangezien dit een vraag is die niet uniek is voor X,
maar bij meerdere bedrijven speelt, hoop ik met het beantwoorden van de vraag vanuit X ook andere
bedrijven meer duidelijkheid te kunnen bieden.

1.2 Vraagstelling
Vanuit X is de vraag gekomen hoe zij kunnen voldoen aan de criteria van de I-SZW met betrekking tot
toezicht.
De hoofdvraag van deze scriptie luidt:
 Hoe kan worden voldaan aan de werkgeverzorgplicht, volgens de Arbowet, ten aanzien van
toezicht bij de uitvoering van werkzaamheden?
Aan de hand van de volgende deelvragen wil ik komen tot een antwoord op de hoofdvraag:
 Wat zegt de (Arbo)wet- en regelgeving over toezicht?
 Wat zegt de Inspectie SZW over adequaat toezicht?
 Wat zegt jurisprudentie over toezicht?
Verder wil ik aan de hand van de volgende deel vragen een aanbeveling kunnen geven ter verbetering
van de organisatie van toezicht binnen X:
 Hoe is toezicht binnen X geregeld?
 Hoe is volgens medewerkers, werkzaam bij verschillende bedrijven, het toezicht
georganiseerd?

1.3 Afbakening
In dit onderzoek is de focus gelegd op het houden van toezicht op de uitvoering van werkzaamheden,
het houden van toezicht op de goede conditie en werking van beschikbaar gestelde arbeidsmiddelen,
persoonlijke beschermingsmiddelen en bij de arbeid betrokken installaties is buiten beschouwing
gelaten. De conclusie en de aanbeveling hebben alleen betrekking op het houden van toezicht door de
werkgever, op medewerkers bij de uitvoering van werkzaamheden.
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1.4 Doelstelling
De uiteindelijke doelstelling van deze scriptie is opgebouwd uit drie onderdelen:
1. Het beantwoorden van de vraag; hoe kan worden voldaan aan de werkgeverszorgplicht,
volgens de Arbowet, ten aanzien van toezicht op de uitvoering van werkzaamheden.
2. Het geven van een aanbeveling ter verbetering van de organisatie van toezicht binnen X.
3. Het aanleveren van een “tool” die handvatten biedt voor het bepalen van de frequentie van
toezicht bij de uitvoering van werkzaamheden.

1.5 Leeswijzer
Deze scriptie is als volgt opgebouwd.
Hoofdstuk 1 beschrijft de aanleiding van het onderwerp van deze scriptie.
Om een beeld te geven van X, bevat hoofdstuk 2 een organisatiebeschrijving (weggelaten in openbare
versie).
In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksmethode verklaart die gebruikt is om een antwoord te krijgen op de
hoofdvraag en is aangegeven hoe de aanbevelingen ter verbetering van de organisatie van toezicht
binnen X tot stand zijn gekomen.
Hoofdstuk 4, 5 en 6 bevatten de uitwerkingen van de onderzoeksgebieden die een antwoord moeten
geven op de hoofdvraag. Het antwoord en de conclusie is te vinden in hoofdstuk 9.
Hoofdstuk 7 geeft een beeld van de huidige invulling van het georganiseerde toezicht binnen X en dient
als basis voor de aanbevelingen ter verbetering van de organisatie van toezicht binnen X die zijn terug
te vinden in hoofdstuk 10.
In deze aanbevelingen is het antwoord en de conclusie uit hoofdstuk 9 meegenomen. Tevens zijn o m
het wiel niet opnieuw uit te vinden, in de aanbevelingen ter verbetering van de organisatie van toezicht
binnen X ook suggesties meegenomen met betrekking tot het georganiseerde toezicht binnen andere
bedrijven. De bevindingen en suggesties met betrekking tot het georganiseerde toe zicht binnen andere
bedrijven zijn opgenomen in hoofdstuk 8.
Hoofdstuk 11 geeft de eerste opzet van de tool die gebruikt kan worden voor het bepalen van de
uitgangsfrequentie van toezicht.
Tot slot is in hoofdstuk 12 de reflectie te vinden over het opstellen van deze scriptie.
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2.

X

Organisatie beschrijving van X is in openbare versie weggelaten.
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3.

Onderzoeksmethodiek
3.1 Stap 1: Wat zegt Arbowet- en regelgeving over toezicht?

De Arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbowet) bevat regels waar een werkgever en werknemer zich
aan moet houden om goede arbeidsomstandigheden te bevorderen. Het houden van toezicht is één van
de verplichtingen die een werkgever heeft.
Om een antwoord te krijgen op de vraag wat de Arbowet zegt over het houden van toezicht op het
uitvoeren van werkzaamheden zijn de volgende delen uit de Arbowet geraadpleegd: Arbowet,
Arbobesluit en Arboregeling.
Eisen met betrekking tot toezicht vanuit de Arbowet zijn in dit rapport opgenomen, omdat dit als
minimale eis geldt ten aanzien van de zorgplicht van de werkgever met betrekking tot toezicht. De
resultaten hiervan zullen opgenomen worden in de conclusie.

3.2 Stap 2: Onderzoek naar standpunt Inspectie SZW met betrekking tot
toezicht
De instantie die in Nederland beoordeeld of een werkgever voldoende toezicht houdt is de Inspectie
SZW.
Om het standpunt van de I-SZW te achterhalen is contact opgenomen met een medewerker van I-SZW.
Het standpunt van de I-SZW is opgenomen in dit rapport om aan te kunnen geven hoe zij beoordeeld of
een werkgever voldoet aan zijn zorgplicht ten aanzien van toezicht op de uitvoering van
werkzaamheden. De resultaten hiervan zullen opgenomen worden in de conclusie.

3.3 Stap 3: Onderzoek Jurisprudentie met betrekking tot toezicht
Indien er binnen een bedrijf of organisatie een ongeval plaats vindt en deze bestuursrechtelijk voorkomt
wordt door de rechter bepaald in hoeverre een werkgever heeft voldaan aan zijn zorgplicht. In deze
rechterlijke beoordeling wordt ook gekeken of er sprake is geweest van adequaat toezicht.
Om beeld te krijgen van jurisprudentie met betrekking tot toezicht zijn 36 uitspraken geanalyseerd. Dit
zijn alle stukken gevonden op de website uitspraken.rechtspraak.nl met betrekking tot toezicht.
De uitspraken zijn afkomstig van de Hoge Raad der Nederland, gekozen is voor uitspraken van de
Hoge Raad omdat dit de hoogste rechterlijke instantie is in Nederland.
Uit deze uitspraken kan duidelijkheid worden verkregen over hoe wetgeving door rechters wordt
geïnterpreteerd. Het doel van dit deel is om een beeld te krijgen van rechterlijke uitspraken met
betrekking tot de beoordeling of een werkgever adequaat toezicht heeft gehouden. De resultaten
hiervan zullen opgenomen worden in de conclusie.

3.4 Stap 4: Onderzoek naar toezicht binnen X
Omdat de aanleiding tot mijn scriptieonderwerp mede afkomstig is van X, is het van belang de huidige
organisatie van toezicht op te nemen in dit rapport om een antwoord te krijgen op de vraag wat er
momenteel geregeld is binnen X ten aanzien van toezicht op de uitvoering van werkzaamheden. Om
deze vraag beantwoordt te krijgen zijn met verschillende personen van verschillende afdelingen binnen
X gesprekken gevoerd. Dit deel zal dienen als basis voor de aanbevelingen ter verbetering van de
organisatie van toezicht binnen X.
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3.5 Stap 5: Onderzoek (enquête) naar toezicht binnen andere bedrijven
Om een beeld te krijgen van hoe toezicht georganiseerd is binnen and ere bedrijven heb ik een online
enquête uitgezet onder 120 personen die werkzaamheden verrichten binnen verschillende organisaties.
De selectie van benaderde personen is gebaseerd op:
 De personen vanuit hun functie belast zijn met het houden of organiseren van toezicht;
 Kennis hebben over het houden van toezicht;
 Bereidheid tot betrouwbaar invullen van de enquête.
Het doel van de enquête is een beeld te krijgen hoe andere bedrijven toezicht op werkzaamheden
hebben georganiseerd. Uitvoerbare, positieve en oplossing biedende punten zullen worden
meegenomen in de aanbevelingen ter verbetering van de organisatie van toezicht binnen X.

3.6 Stap 6: Opstellen van conclusie aan de hand van analyse
Op basis van de bevindingen die zijn verkregen uit de onderzoeksgebieden: Arbowet en -regelgeving,
standpunt Inspectie SZW en Jurisprudentie zal er een conclusie worden opgesteld die antwoord moet
geven op de hoofdvraag; hoe kan worden voldaan aan de werkgeverzorgplicht, volgens de Arbowet, ten
aanzien van toezicht bij de uitvoering van werkzaamheden.

3.7 Stap 7: Aanbevelingen met betrekking tot de organisatie van toezicht
binnen X
Aan de hand van de bevindingen die voort zijn gekomen uit het onderzoek van toezicht binnen X en de
conclusie uit de onderdelen: Arbeidsomstandighedenwetgeving, Inspectie SZW en Jurisprudentie zal er
een aanbeveling worden opgesteld om de organisatie van toezicht op werkzaamheden binnen X te
verbeteren. Om het wiel niet opnieuw uit te vinden zullen relevante resultaten uit het onderzoek
(enquête) naar toezicht binnen andere bedrijven (hoofdstuk 8), in de aanbeveling worden meegenomen.

3.8 Stap 8: Opstellen van Tool voor bepalen van uitgangspunt van frequentie
van toezicht
Om een handvat te bieden dat als uitgangspunt kan dienen voor het bepalen van de frequentie van
toezicht bij de uitvoering van werkzaamheden zal er een tool worden opgesteld. Deze zal op basis van
verschillende factoren een uitgangspunt bieden voor de frequentie van toezicht.
De in de tool gebruikte factoren zijn op relevatie gecontroleerd in een enquête, ook aangedragen
relevante factoren die zijn aangedragen in deze enquête zullen worden me egenomen.
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4.

Wet- en regelgeving

In dit hoofdstuk is de directe samenhang tussen de Arbeidsomstandighedenwetgeving en toezicht
vanuit de werkgever aangegeven.
De in dit hoofdstuk genoemde artikelen uit de Arbeidsomstandighedenwetgeving hebben betrekking op
het houden van toezicht, de complete teksten van genoemde artikelen geldend op 08-06-2015
gepubliceerd op www.wetten.overheid.nl zijn opgenomen in bijlage V.

4.1 Arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbowet)
Na beschouwen van de Arbeidsomstandighedenwetgeving met betrekking tot toezicht, kunnen de
volgende bevindingen worden opgemaakt.
Uit de Arbeidsomstandighedenwetgeving valt op te maken dat Arbowet artikel 8 betre kking heeft op de
verplichting van de werkgever ten aanzien van toezicht. In Arbowet artikel 8 in het 4 e lid wordt
aangegeven dat de werkgever toeziet op de naleving van de instructies en voorschriften gericht op het
voorkomen of beperken van het in het 1ste lid genoemde.
In het 1ste lid van Arbowet artikel 8 wordt verwezen naar de maatregelen die erop gericht zijn de risico’s
bij de te verrichten werkzaamheden te voorkomen of te beperken. Deze risico’s en de bijbehorende
maatregelen worden geïnventariseerd en beheerst door middel van de risico-inventarisatie en –
evaluatie (RI&E) als bedoeld in Arbowet artikel 5, 1 ste lid en Plan van Aanpak (PvA) als bedoeld in
Arbowet artikel 5, 3e lid.
Hieruit kan worden opgemaakt dat het toezicht wordt gebaseerd op het naleven van de
beheersmaatregelen die voortkomen uit de RI&E. Het is dus van belang te zorgen voor een complete
RI&E.
De grondslag voor het verplichte toezicht treffen we aan in artikel 8 van de Arbowet. Uit het eerste lid
van artikel 8 van de Arbowet kunnen we opmaken dat het toezicht van de werkgever of diens
leidinggevenden vooral gericht is op het veilig omgaan met de risico’s door en voor de werknemers. Het
is evident dat het daarbij vooral draait om de risico’s en de beheersmaatregelen zoals die in d e RI&E en
heb PvA van het bedrijf zijn opgenomen (Arbowet artikel 5).



Arbowet artikel 8 Voorlichting en onderricht
Arbowet artikel 5 Inventarisatie en evaluatie van risico’s

Bij het verder beschouwen van de Arbowet wordt duidelijk dat Arbowet artikel 19 ook voorschriften geeft
ten aanzien van toezicht.
In Arbowet artikel 19, 2e lid, wordt aangegeven dat indien er meerdere werkgevers arbeid doen
verrichten er schriftelijk vastgelegd dient te worden hoe er samengewerkt wordt, welke voorzieningen
daarbij zullen worden getroffen en op welke wijze op de voorzieningen toezicht wordt gehouden. In dit
artikel wordt verwezen naar bijbehorende artikelen van het Arbobesluit, dit zijn: Arbobesluit artikel 2.42
Samenwerking, veiligheids- en gezondheidsdocument, Arbobesluit artikel 3.5b Samenwerking en
coördinatie, Arbobesluit artikel 3.5c Nadere voorschriften risico-inventarisatie en –evaluatie;
explosieveiligheidsdocument.
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Om een specifiekere invulling te geven aan de Arbowet is er het onderliggende Arbobesluit. In het
Arbobesluit staan enkele artikelen opgenomen die voorschriften geven ten aanzien van toezicht.
De artikelen uit het Arbobesluit geven voorschriften voor het houden van toezicht bij specifieke
werkzaamheden of op specifieke groepen medewerkers, tevens staat er bij enkele van deze artikelen
aangegeven wat de mate van toezicht is.
De frequentie valt op te maken uit termen als; “voortdurend” of “het onmiddellijk kunnen bieden van
hulp”.
Artikelen uit het Arbobesluit, die voorschriften geven voor toezicht bij specifieke werkzaamheden of
toezicht op specifieke groepen medewerkers, maar daar niet de mate bij aangeven, zijn:
Algemeen
 Arbobesluit artikel 3.2 Algemene vereisten
Werken in explosie atmosferen
 Arbobesluit artikel 3.5b Samenwerking en coördinatie
 Arbobesluit artikel 3.5 c Nadere voorschriften risico-inventarisatie en-evaluatie;
explosieveiligheidsdocument
 Arbobesluit artikel 3.5 d Algemene preventieve maatregelen
Werken aan, op of in tankschepen
 Arbobesluit artikel 3.5h Veiligheid aan, op of in tankschepen
Het bouwproces
 Arbobesluit artikel 2.28 Veiligheids- en gezondheidsplan
 Arbobesluit artikel 2.31 Taken coördinator voor de uitvoeringsfase
 Arbobesluit artikel 2.35 Verplichtingen werkgever
Werkzaamheden door jeugdigen
 Arbobesluit artikel 1.37 Deskundig toezicht
 Arbobesluit artikel 3.46 Deskundig toezicht
 Arbobesluit artikel 4.106 Deskundig toezicht bij arbeid met gevaarlijke stoffen
 Arbobesluit artikel 7.39 Deskundig toezicht
Werkzaamheden in de winningindustrieën in dagbouw, ondergronds of met behulp van
boringen
 Arbobesluit artikel 2.41 Verplichtingen werkgever
 Arbobesluit artikel 2.42 Samenwerking, veiligheids- en gezondheidsdocument
Duikarbeid
 Arbobesluit artikel 6.16 Duikarbeid
Caissonarbeid
 Arbobesluit artikel 6.19 Caissonarbeid
Hijs- en hefwerkzaamheden
 Arbobesluit artikel 7.18a Hijs- en hefwerktuigen voor niet-geleide lasten
 Arbobesluit artikel 7.32 Bedienen van torenkranen, mobiele kranen en funderingsmachine
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Artikelen uit het Arbobesluit, die voorschriften geven voor toezicht bij specifieke werkzaamheden en
daar ook de mate bij aangeven, zijn:
Werken met gevaarlijke stoffen
 Arbobesluit artikel 3.5g Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie
Werken met explosieve stoffen
 Arbobesluit artikel 4.8 Ontplofbare stoffen
Werken met professioneel vuurwerk
 Arbobesluit artikel 4.9 Professioneel vuurwerk
Werken met asbest
 Arbobesluit artikel 4.54d Deskundigheid bij het werken met asbest
Werken met persoonlijke valbeveiliging of positioneringslijnen
 Arbobesluit artikel 7.23c Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van toegangs- en
positioneringstechnieken met lijnen
In aanvulling op het Arbobesluit is er de Arboregeling, deze bevat één artikel die voorschriften geeft ten
aanzien van toezicht. Dit artikel uit de Arboregeling geeft voorschriften voor toezicht bij specifieke
werkzaamheden en daarbij ook de mate van toezicht:
Werken aan, op of in tankschepen
 Arboregeling artikel 4.4 Schoonmaken

4.2 Arbocatalogi
Per 1 januari 2012 zijn op twee na, alle Arbobeleidsregels vervallen, in de Arbobeleidsregels stonden
ook nadere voorschriften met betrekking tot het invullen van de in de Arbowet en het Arbobesluit
gestelde voorschriften. In plaats van de Arbobeleidsregels zijn de Arbocatalogi gekomen. Deze
Arbocatalogi kunnen per branche opgesteld worden en geven doelvoorschriften met betrekking tot de
(minimale) invulling van het arbobeleid. Indien in deze Arbocatalogi voorschriften zijn opgenomen met
betrekking tot het houden van toezicht, dan dienen deze voorschriften in principe gevolgd te worden.
Omdat de Arbocatalogi niet bindend zijn mag een werkgever gemotiveerd van deze verplichtingen
afwijken. De bewijslast ligt dan wel bij de werkgever.
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Figuur 4.1 – Schematische weergave van verband Arbeidsomstandighedenwetgeving en toezicht op de uitvoering van werkzaamheden
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4.3 Eisen met betrekking tot toezichthoudend persoon
In enkele artikelen worden eisen gesteld aan de persoon die het toezicht houdt, het gaat hier dan om
personen die in het bezit zijn van een door het ministerie afgegeven certificaat van vakbekwaamheid.

4.4 Bevindingen
Geconcludeerd kan worden dat volgens de Arbeidsomstandighedenwetgeving de plicht van een
werkgever ten aanzien van toezicht is gebaseerd op het houden van toezicht op de naleving van
instructies die voortkomen uit de risico-inventarisatie en –evaluatie. In aanvulling op de verplichting ten
aanzien van toezicht zijn er een aantal Arbobesluiten en een Arboregeling die hier nader invulling
aangeven.
Met uitzondering van een aantal Arbobesluiten en één Arboregeling, wordt er in de
Arbeidsomstandighedenwetgeving niet specifiek aangegeven welke mate v an toezicht geëist wordt.
Indien er voor een branche, door de Inspectie SZW marginaal getoetste Arbocatalogi van toepassing
zijn, dan gelden minimaal de doelvoorschriften uit de Arbocatalogus.
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5.

Standpunt Inspectie SZW

Of er sprake is van adequaat toezicht wordt beoordeeld door de Inspectie SZW (I-SZW), om deze reden
is het van belang om het standpunt van de I-SZW op te nemen in deze scriptie.

5.1 Contact met Inspectie SZW
Om het standpunt van de I-SZW te achterhalen is contact opgenomen met Y, inspecteur bij het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het telefonisch contact (13-04-2015) met Y is
uitgelegd wat het doel van de scriptie is en gaf Y aan alle mogelijk medewerking te willen geven. Verder
heeft Y globaal verteld wat de standpunten van de I-SZW zijn ten aanzien van toezicht. In dit gesprek
werd duidelijk dat de eisen die de I-SZW stelt ten aanzien van toezicht doelvoorschriften zijn, maar er
geen concrete middelvoorschriften bestaan voor het houden van toezicht. Wel gaf Y aan dat indien door
de I-SZW een tekortkoming wordt geconstateerd er door de desbetreffende inspecteur een eis kan
worden opgelegd.
In deze eis kunnen wel middelvoorschriften worden gesteld om de tekortkoming te verhelpen, deze
middelvoorschriften kunnen betrekking hebben op de frequentie en mate van toezicht.
Naar aanleiding van het telefoongesprek met Y zijn per mail (17-04-2015) een drietal vragen gestuurd
met als doel concretere antwoorden te krijgen. De te beantwoordde vragen waren:
 Wat verstaat de Inspectie SZW onder voldoende toezicht bij de uitvoering van
werkzaamheden?
 Indien er een eis wordt opgelegd ten aanzien van het houden van toezicht, hoe wordt dan
bepaald welke mate van toezicht geëist wordt?
 Hoe kan volgens de Inspectie SZW aantoonbaar gemaakt worden dat er voldoende toezicht
wordt/is gehouden?
Nadat Y de vragen aan een werkgroep van collega’s had voorgelegd, hebben zij besloten te verwijzen
naar de Basisinspectiemodule (BIM). Welke is opgenomen in bijlage VI (26-05-2015). Concrete
antwoorden op de vragen zijn helaas niet ontvangen.
Uit de BIM en de toelichting van Y blijkt dat er geen voorwaarden zijn voor de frequentie van toezicht,
het geen de Inspectie SZW toetst is of het toezichtsysteem werkt, het dus resultaat boekt inzake veilige
en gezonde fysieke werkplekken en het naleven van de veilige en gezonde werkprocedures door
werknemers. Met andere woorden: is het gehouden toezicht doeltreffend en functioneert het?
De werkgever dient regelmatig te evalueren of het gestelde beleid de beoogde resultaten oplevert,
hiervoor dient regelmatig te worden gecontroleerd of het gehouden toezicht functioneert. Indien het
beleid niet functioneert, waaronder de wijze waarop toezicht wordt georganiseerd en uitgevoerd, dan zal
dit moeten worden bijgestuurd. Dit is gerelateerd aan de bekende “plan-do-check-act-cyclus, welke een
belangrijke rol speelt in Arbomanagementsystemen, bijvoorbeeld volgens de norm OHSAS 18001.
Om te zorgen dat het houden van toezicht goed georganiseerd is, is het vastleggen van taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV) van belang. Het vastleggen van deze TBV’s kan
worden vastgelegd in functieomschrijvingen.
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5.2 Werkwijze Inspectie SZW
In figuur 5.1 is de werkwijze van inspecteren door de I-SZW schematisch weergegeven volgens de BIM:

Figuur 5.1 – schematische weergave werkwijze I -SZW
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Om de administratieve druk voor de I-SZW tot een minimum te beperken werkt zij veelal bottom-up, wat
wil zeggen dat de inspecteur aller eerst zijn focus op de werkplek zal leggen, weer gegeven in deel A
van figuur 5.1.
Na een indruk opgedaan te hebben op de werkvloer zal de inspecteur de weg naar boven volgen en zal
hij controleren hoe de leidinggevende toe ziet op het naleven van instructies en in welke mate hij de
communicatie schakel vormt tussen werknemers en management. Dit deel is weer gegeven in deel B
van figuur 5.1.
Hierna vervolgt de inspecteur zijn weg verder naar boven en zal hij controleren of er een volledige
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PvA) aanwezig is. Hierna controleert de
inspecteur of er naar aanleiding van de RI&E en PvA een beleid is opgesteld. Gevolgd door controle op
aanwezigheid van goede deskundige bijstand (Preventiemedewerker) en een BHV organisatie
(Bedrijfshulpverlening).
Als laatste controleert de inspecteur of het beleid periodiek en structureel door het management wordt
getoetst op functionaliteit en waar nodig bijsturende acties treft. Dit is weergegeven in deel C van figuur
5.1.
Indien er op de werkplek (A) gebreken worden geconstateerd, dan zal in de navolgende delen
leidinggevende (B) en management (C), meer aandacht worden besteed aan de oorzaken van deze
gebreken.
Bij misstanden kan de inspecteur een eis opleggen, volgens Arbowet artikel 27 – Eis tot naleving, zie
bijlage VII. Deze eis heeft een top-down werking. In de eis stelt de inspecteur doelvoorschriften die het
niveau van de eis aangeven. De inspecteur zal in eerste instantie aangeven hoe dit niveau kan worden
behaald, maar de werkgever kan in overleg met de inspecteur aangeven hoe hij invulling aan de eis
denkt te geven, hierbij staat voorop dat over het niveau van de eis niet onderhandeld kan worden. Bij
het vaststellen van de definitieve eis wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met datgene de
werkgever heeft aangedragen, dit om de naleving te bevorderen.
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5.3 Bevindingen
Na aanleiding van de aangeleverde informatie van I-SZW kunnen eerder gestelde vragen als volgt
beantwoord worden.
Op de vraag wat verstaat de I-SZW onder voldoende toezicht bij de uitvoering van werkzaamheden,
geldt als antwoord dat de mate van toezicht adequaat is als medewerkers de gestelde veiligheids- en
gezondheidsinstructies naleven. Met welke frequentie van toezicht dit wordt bereikt, zal sterk afhankelijk
zijn van de personen, de werkzaamheden en de bedrijfseigenschappen.
De vraag hoe I-SZW de mate van toezicht op het uitvoeren van werkzaamheden bepaalt in een eis tot
naleving kan als volgt worden beantwoord.
Het niveau van de eis is totaal afhankelijk van de kennis en kunde van de inspecteur, hier is geen
duidelijk antwoord op ontvangen van de I-SZW. Wel valt uit de BIM op te maken dat er bij de invulling
van de eis overleg gevoerd kan worden tussen de inspecteur en de werkgever. Om zo gezamenlijk tot
een invulling van de eis te komen, waarbij duidelijk moet zijn dat over het niveau van de eis niet
onderhandeld kan worden. Het gezamenlijk invullen van de eis heeft als doel een betere naleving.
Op de vraag, hoe volgens de I-SZW aantoonbaar gemaakt kan worden dat er voldoende toezicht
wordt/is gehouden, is helaas ook geen concreet antwoord ontvangen. In het gesprek met Y is wel
duidelijk geworden dat ieder bedrijf vrij is in de manier van het vastleggen van gehouden toezicht; dit
kan bijvoorbeeld in rapportages naar aanleiding van observatie ronden of in een dag-/logboek.
Verder blijkt uit de toegezonden documentatie en het telefonisch contact met Y dat de basis voor
toezicht ligt in de aanwezige instructies, die voortkomen uit de Risico Inv entarisatie en –Evaluatie en
bijbehorend Plan van Aanpak. De werkwijze van I-SZW sluit hierdoor aan op bevindingen uit de
Arbeidsomstandighedenwetgeving (Hoofdstuk 4).
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6.

Jurisprudentie

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de vraag: Wat zegt Jurisprudentie over toezicht op de
uitvoering van werkzaamheden?
De bevindingen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op 36 jurisprudentie stukken met uitspraken van De
Hoge Raad der Nederlanden. Dit zijn alle stukken gevonden op de website uitspraken.rechtspraak.nl
met betrekking tot toezicht. Een overzicht van deze stukken is te vinden in bijlage VIII.
Als eerst zal beschouwd worden wat de algemene bevindingen zijn uit de jurisprudentie. Hierna zal een
aantal verhelderende uitspraken belicht worden, gevolgd door een opvallende uitspraak. Tot slot van dit
hoofdstuk zullen de bevindingen volgen die een antwoord geeft op de vraag hiervoor.

6.1 Algemeen
In de meeste bestuursrechtelijke zaken wordt duidelijk dat voor het beoordelen van adequaat toezicht
wordt gekeken of er voldoende instructies aan de medewerkers zijn gegeven, deze instructies dienen
voort te komen uit getroffen maatregelen gebaseerd op geïnventariseerde, aan de werkzaamheden
gerelateerde risico’s.
Dit vormt tevens de basis van de drie matigingsgronden voor een opgelegde boete, zoals weergegeven
in figuur 6.1. Deze matigingsgronden zijn cumulatief, wat betekend dat eerst voldaan dient te worden
aan de eerste matigingsgrond, voorts wordt overgegaan tot de tweede matigingsgrond en de derde
matigingsgrond. Dit betekend dat altijd de vraag is of aan de voorafgaande matigingsgrond(en) geheel
is voldaan.

1ste matigingsgrond
Risico-inventarisatie en –
evaluatie (RI&E)

2e matigingsgrond
Instructies gebaseerd
voortkomend uit de RI&E

3e matigingsgrond
Toezicht op naleving van
instructies

Figuur 6.1

Deze matigingsgronden zijn gebaseerd op Beleidsregel boeteoplegging
arbeidsomstandighedenwetgeving artikel 1 Boeteoplegging, lid 11.
Zie bijlage IX voor gehele tekst Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving .
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Bij de berekening van de op te leggen bestuurlijke boete kunnen één of meer van de volgende factoren
aan de orde zijn en achtereenvolgens leiden tot verlaging van het al dan niet op bedrijfsgrootte
gecorrigeerde normbedrag:
Indien de werkgever aantoont dat hij de risico’s van de werkzaamheden waarbij de overtreding
zich heeft voorgedaan voldoende heeft geïnventariseerd, een veilige werkwijze heeft ontwikkeld
die voldoet aan de vereisten van de Arbeidsomstandighedenwetgeving, deugdelijke, voor de
arbeid geschikte, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen ter bes chikking heeft
gesteld en de verdere nodige maatregelen heeft getroffen wordt de bestuurlijke boete gematigd
met een derde;
Indien de werkgever bovendien aantoont dat hij voldoende instructies heeft gegeven, wordt de
bestuurlijke boete gematigd met nog een derde; en
Indien de werkgever bovendien aantoont dat hij adequaat toezicht heeft gehouden, wordt geen
bestuurlijke boete opgelegd.

1.

2.
3.

6.2 Verhelderende uitspraken
De volgende uitspraken uit geraadpleegde jurisprudentie zorgen voor verheldering.


ECLI:NL:RVS:2009:BJ3415 – Toezicht gebaseerd op instructies

Uit deze uitspraak blijkt dat indien er geen gedegen instructies zijn, er geen basis is voor waarop
toezicht kan worden gehouden. Door het ontbreken van deze instructies wordt dus niet voldaan aan de
norm voor het houden van voldoende adequaat toezicht.
De volledige uitspraak is opgenomen in bijlage X, boven genoemde heeft betrekking op het in de bijlage
in het geel gemarkeerde.


ECLI:NL:RVS:2013:BZ4006 – Frequentie (vooraf medewerkers informeren over risico’s en/of
laten zien)

In deze uitspraak valt op dat voor aanvang van werkzaamheden de werkgever dient te controleren of de
werkplek daadwerkelijk veilig is, alvorens hij medewerkers arbeid laat verrichten. Dit houdt in dat de
werkgever dient te controleren of alle maatregelen voortkomend uit de risico -inventarisatie en –evaluatie
zijn uitgevoerd. Het ervanuit gaan dat de beheersmaatregelen vanuit de risico -inventarisatie en evaluatie uitgevoerd zijn, maar deze niet te controleren en enkel te volstaan met een instructie aan de te
werk te stellen medewerker, is onvoldoende.
Hieruit kan worden opgemaakt dat er dient te worden toegezien op de maatregelen afkomstig uit de
risico-inventarisatie en -evaluatie en dat vooraf aan de werkzaamheden gecontroleerd dient te worden
of de werkplek ook daadwerkelijk veilig is om de werkzaamheden te verrichten.
De volledige uitspraak is opgenomen in bijlage XI, boven genoemde heeft betrekking op het in de
bijlage in het geel gemarkeerde.


ECLI:NL:RVS:2010:BL0692 – Adequaat toezicht niet aantoonbaar

Uit deze uitspraak valt op te maken dat het houden van adequaat toezicht onvoldoende aantoonbaar is
gemaakt. Hier uit kan worden opgemaakt dat om aan de werkgeverzorgplicht ten aanzien van toezicht
te voldoen, het gehouden toezicht aantoonbaar dient te zijn.
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De volledige uitspraak is opgenomen in bijlage XII, boven genoemde heeft betrekking op het in de
bijlage in het geel gemarkeerde.

6.3 Opvallende uitspraak
Uit de geraadpleegde jurisprudentie valt de volgende uitspraak op:


ECLI:NL:RVS:2012:BY5909 – Verminderd toezicht bij ervaren medewerker aanvaardbaar

Uit deze uitspraak blijkt dat bij ervaren medewerkers die eenvoudige werkzaamheden of handelingen
verricht de mate van toezicht minder relevant is indien de instructies voor het uitvoeren van deze
werkzaamheden of handelingen duidelijk aanwezig en begrijpelijk zijn. Hieruit kan worden opgemaakt
dat bij relatief eenvoudige werkzaamheden het ervaringsniveau van de medewerker meespeelt in de
frequentie van het te houden toezicht op zijn of haar werkzaamheden.
De volledige uitspraak is opgenomen in bijlage XIII, boven genoemde heeft betrekking op het in de
bijlage in het geel gemarkeerde.

6.4 Bevindingen
Om als werkgever te voldoen aan de plicht ten aanzien van toezicht, kan vanuit jurisprudentie over het
algemeen het volgende gesteld worden. Het houden van adequaat toezicht is gebaseerd op de
getroffen maatregelen (o.a. voorlichting en instructies) uit geïnventariseerde, aan de werkzaamheden
gerelateerde restrisico’s en het beschikbaar stellen van deugdelijk voor de arbeid geschikte
arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Op deze getroffen maatregelen dient de
werkgever toezicht te houden.
Indien een risico-inventarisatie en –evaluatie ontbreekt, is er geen basis voor voorlichting en instructies
en is er dus geen basis om te beoordelen of er sprake is geweest van adequaat toezicht.
Om te bepalen of er adequaat toezicht is gehouden moet er dus een complete risico-inventarisatie en –
evaluatie aanwezig zijn. Deze risico-inventarisatie vormt de basis voor het nemen van
beheersmaatregelen op de uit de risico-inventarisatie en – evaluatie voortkomende risico’s. Hierna dient
de werkgever instructies op te stellen voor het resterende risico. De werkgever dient adequaat toe te
zien dat deze instructies worden nageleefd. Dit gehouden toezicht dient dan wel aantoonbaar te zijn.
Ook zijn er een aantal uitspraken gedaan, die als verhelderend kunnen worden beschouwd. Zo dienen
instructies als fundament te dienen voor te houden toezicht, dient het gehouden toezicht aantoonbaar te
zijn en dient er vooraf aan het te werkstellen van medewerkers gecontroleerd te worden of de werk plek
daadwerkelijk veilig is.
Tot slot is er een opvallende uitspraak gedaan, uit deze uitspraak zou kunnen worden opgemaakt dat
het te houden toezicht op ervaren medewerkers die eenvoudige werkzaamheden verrichten, waarbij de
instructies voor handelen aanwezig en eenvoudig te begrijpen zijn, minder relevant is. De waarde die
aan deze opvallende uitspraak kan worden toegewezen is dubieus.
Geconcludeerd kan worden dat de beoordeling (het vonnis) aansluit op de bevindingen uit de
Arbeidsomstandighedenwetgeving (Hoofdstuk 4) en het standpunt Inspectie SZW (Hoofdstuk 5).

Toezicht

Pagina 23 van 125

7.

Toezicht binnen X

Zoals in de aanleiding van deze scriptie aangegeven heeft X gevraagd hoe zij kan voldoen aan de
vraag van de Inspectie SZW met betrekking tot toezicht.
Om een goed antwoord te kunnen geven op de vraag van X is het van belang te achterhalen wat er
momenteel binnen de organisatie geregeld is met betrekking tot het houden van toezicht op
werkzaamheden. Om hierna aanbevelingen ter verbetering te kunnen geven (Hoofdstuk 10).
Hiervoor heb ik een aantal personen van verschillende afdelingen binnen X benaderd, te weten:
 De afdeling A, die belast is met de uitvoering van bouwprojecten.
 De afdeling B, die belast is met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.
 De afdeling C, die belast is met beheren van de installaties.
 De afdeling KAM, die belast is met het toetsen van het beleid van X met betrekking tot
arbeidsomstandigheden.
Ook heb is een aantal werkbezoeken uitgevoerd om een beeld te krijgen van het georganiseerde
toezicht in de praktijk en om te spreken met de medewerkers en het management.
Tot slot is gesproken met de beheerder van het Arbomanagementsysteem (OHSAS18001) om een
beeld te krijgen van wat er tot nu toe op papier is vastgelegd en geregeld binnen X met betrekking tot
toezicht.

7.1 Organisatie van toezicht
Er wordt binnen X toezicht gehouden op het uitvoeren van werkzaamheden. Binnen X zijn geen
specifieke voorschriften voor het organiseren van toezicht, wel wordt er gewerkt met een
werkvergunningensysteem waarbij de werkplek voor aanvang van de werkzaamheden eerst wordt
vrijgegeven en er gedurende de werkzaamheden op willekeurige momenten toezicht wordt gehouden
op de naleving van hetgeen in de werkvergunning is afgesproken. Na afloop van de werkzaamheden
wordt gecontroleerd of de werkplek veilig wordt achtergelaten. Deze methode wordt met name
toegepast door de afdeling B en de afdeling C.
Bij de afdeling A wordt het toezicht bepaald aan de hand van de gro otte van het project, welke kan
variëren van 10-tallen medewerkers voor langere tijd tot enkele medewerkers met een inzet van één
dag. Bij projecten wordt gewerkt met V&G plannen waarb ij een V&G coördinator uitvoeringsfase wordt
aangewezen. Naar gelang de complexiteit van het project wordt er een toezichthouder en/of
veiligheidskundige ingezet. Er zijn geen specifieke voorschriften voor de frequentie van toezicht
opgesteld.
De afdeling KAM houdt periodiek audits op de naleving van het V&G plan bij de afdeling A en
controleert willekeurig de naleving van het werkvergunningensysteem bij de afdeling B en de afdeling C.
Hier worden rapportages van opgesteld, waarbij de betrokkenen worden geïnformeerd over
geconstateerde gebreken en/of verbeterpunten. Tevens worden tekortkomingen meegenomen in de 4
maandelijkse evaluatie van het Arbomanagementsysteem (OHSAS 18001).
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7.2 Werkplekbezoeken
Om een beeld te krijgen van hoe het toezicht wordt uitgevoerd tijdens werkzaamheden is een aantal
werkbezoeken uitgevoerd. Tijdens deze werkbezoeken is gesproken met de personen die belast waren
met het toezicht op de werkzaamheden. Dit waren toezichthoude rs bij de afdeling A en leidinggevende
bij afdeling B en de afdeling C. Deze medewerkers is gevraagd of zij zich bewust waren van de
geconstateerde tekortkomingen en verbeterpunten. De meeste voorgelegde punten waren bekend bij
de medewerkers, maar zij gaven aan snel overstag te gaan bij de argumenten van de onder toezicht
staande medewerkers en contractors. Dit omdat zij niet op iedere slak zout willen leggen met als
mogelijk gevolg verslechtering van de verhouding met de onder toezicht staande medewerkers en
contractors.
Uit de gesprekken met deze medewerkers die belast zijn met het houden van toezicht valt verder op te
maken dat de oorzaak in het niet consequent aanspreken van (onder hun toezicht staande)
medewerkers op afwijkingen ligt in het feit dat de medewerkers zich niet geheel bewust zijn van hun
verantwoordelijkheden. De oorzaak van gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel kan mogelijk worden
gevonden in de summiere beschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV ’s).

7.3 Arbomanagement systeem en -beleid
In het Arbomanagementsysteem (OHSAS 18001) zijn de TBV’s met betrekking tot toezicht niet
vastgelegd. In het gesprek met de beheerder van het Arbomanagementsysteem verwees deze naar het
“Arbobeleid X” en het “Functieboek X”.
In het Arbobeleid staat summier beschreven wat de TBV’s zijn. Deze omschrijving beperkt zich tot
algemene termen, bij algemene functies en geeft hierdoor veel vrijheid voor eigen interpretatie. Ook in
het “Functieboek X”, waarin per functie de algemene inhoud op hoofdlijnen wordt beschreven
(generieke functies) is te veel vrijheid voor eigen interpretatie. De summiere beschrijving van TBV’s
zorgt dat medewerkers zich niet geheel bewust zijn van hun verantwoordelijkheden. Dit zorgt voor
ruimte in het afschuiven van vanzelfsprekende verantwoordelijkheden, omdat er geen duidelijk omlijnd
kader is.

7.4 Bepalen van frequentie van toezicht
Het bepalen van de mate van toezicht wordt gevoelsmatig gedaan. Dit houdt niet in dat er zomaar iets
gedaan wordt. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt duidelijk gekeken naar de duur, de
complexiteit en risico’s die hieraan verbonden zijn, waarna een weloverwogen keuze wordt gemaakt.
Uniformiteit bij deze besluitvorm ontbreekt echter.

7.5 Vastleggen van gehouden toezicht
Hoe het gehouden toezicht wordt vastgelegd verschilt binnen de organisatie. Dit gebeurt door de
afdeling KAM via rapportages die worden opgesteld naar aanleiding van audits en werkbezoeken. Bij de
afdeling A gebeurt dit via observatie rapportages en in zogenaamde dag- / logboeken. Bij de afdeling B
en de afdeling C wordt gehouden toezicht nagenoeg niet vastgelegd; van onveilige situaties en
ongevallen wordt wel melding gemaakt.
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7.6 Sanctiebeleid
Binnen X is geen sanctiebeleid aanwezig op basis waarvan medewerkers, zowel intern als extern,
indien nodig gesanctioneerd kunnen worden bij het niet naleven van instructies. Door het ontbreken van
een sanctiebeleid ontbreekt het weleens aan stimulans om de instructies en/of afspraken na te komen.
Er worden dus weleens meer risico’s genomen bij werkzaamheden, omdat er voor een snellere manier
van uitvoeren gekozen wordt, die meer risico’s met zich meebrengt.

7.7 Bevindingen
Binnen X is geen eenduidig beleid omtrent toezicht.
Binnen X wordt wel degelijk toezicht gehouden op werkzaamheden. Door het ontbreken van harde
eisen ten aanzien van de mate/frequentie van toezicht is dit veelal gebaseerd op “gevoel”.
Naar aanleiding van de werkplekbezoeken, die zijn uitgevoerd, is duidelijk geworden dat medewerkers
die belast zijn met het uitvoeren van toezicht zich niet geheel bewust zijn van hun
verantwoordelijkheden. De oorzaak hiervan kan worden gevonden in de summiere beschrijving van
TBV’s; dit kan gezien worden als tekortkoming op basis van Arbowet artikel 3 lid 3. Ook zorgt de
summiere beschrijving van TBV’s voor het afschuiven van vanzelfsprekende verantwoordelijkheden.
Bij het vastleggen van gehouden toezicht ontbreekt het aan uniformiteit: dit zorgt dat he t niveau in
rapporteren van tekortkomingen en verbeterpunten sterk verschilt. Bij een enkele afdeling wordt het
gehouden toezicht helemaal niet geregistreerd of gerapporteerd.
Tot slot zorgt het ontbreken van een sanctiebeleid in enkele gevallen voor een gebrek aan stimulans bij
het naleven van instructies en afspraken.
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8.

Onderzoek (enquête) naar toezicht binnen andere bedrijven

Om een beeld te krijgen van hoe andere bedrijven toezicht hebben georganiseerd is er een enquête
uitgezet onder 120 personen verdeeld over verschillende bedrijven. Van de petrochemische sector tot
bedrijven in de bouwnijverheid.
De selectie van benaderde personen is gebaseerd op:
 De personen vanuit hun functie belast zijn met het houden o f organiseren van toezicht;
 Kennis hebben over het houden van toezicht;
 Bereidheid tot betrouwbaar invullen van de enquête.
Op deze enquête hebben 55 personen van de aangeschreven 120 personen gereageerd, wat neerkomt
op 45,8%. De in dit hoofdstuk genoemde percentages zijn afgerond op 1 decimaal achter de komma.
De enquête bevatte de volgende vragen die een beeld moeten geven van het georganiseerde toezicht:
1. Wordt er toezicht gehouden op uitvoerende werkzaamheden binnen het bedrijf, de organisatie
of afdeling waarin u werkt?
2. Is er een beleid aanwezig voor het houden toezicht?
3. Hoe wordt binnen het bedrijf, de organisatie of afdeling waarin u werkt, de frequentie van
toezicht bepaald?
4. Hoe wordt binnen het bedrijf, de organisatie of afdeling waarin u werkt bepaald door wie
toezicht wordt gehouden?
5. Wordt het gehouden toezicht bij het bedrijf, de organisatie of afdeling waarin u werkt
vastgelegd?
6. Hoe wordt het gehouden toezicht vastgelegd binnen het bedrijf, de organisatie of afdeling
waarin u werkt?
7. Hoe kan volgens u gehouden toezicht het beste aantoonbaar gemaakt worden?
De gebruikte online enquête is terug te vinden in bijlage XIV.

8.1 Resultaten van enquête
1. Op de vraag of er toezicht gehouden wordt op de uitvoering van werkzaamheden binnen het bedrij f of
organisatie waar de respondenten werkzaam zijn gelden de volgende antwoorden:
Aantal respondenten Antwoord
49
Binnen bedrijf of organisatie wordt toezicht gehouden op de uitvoering van
werkzaamheden.
6
Binnen bedrijf of organisatie wordt geen toezicht gehouden op de uitvoering
van werkzaamheden.
11.0%

89.0%
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2. Op de vraag of er een beleid is aan met betrekking tot het houden van toezicht op de uitvoering van
werkzaamheden gaven de 49 respondenten die aangaven dat er toezicht gehouden wordt binnen hun
bedrijf of organisatie de volgende antwoorden:
Aantal respondenten Antwoord
36
Binnen het bedrijf of organisatie is een beleid aanwezig met betrekking tot de
organisatie van toezicht.
13
Binnen het bedrijf of organisatie is geen beleid aanwezig met betrekking tot de
organisatie van toezicht.

34.5%
65.5%

3. Op de vraag hoe de frequentie van toezicht wordt bepaald gaven de 49 respondenten die aangaven
dat er toezicht wordt gehouden binnen hun bedrijf of organisatie de volgende antwoorden:
Aantal respondenten Antwoord
10
De frequentie van toezicht wordt bepaald op basis o.a. complexiteit en risico’s
de verbonden zijn aan de werkzaamheden.
5
Er is een vaste frequentie voor toezicht, het betreft hier geplande
veiligheidsronden die voortkomen uit het opgestelde beleid en
bedrijfscertificeringen.
12
Er is een vaste frequentie voor toezicht. Hierbij werd niet aangegeven waarop
deze frequentie is gebaseerd.
15
Er is geen vaste frequentie voor toezicht, genoemde frequenties zijn:
steekproefsgewijs, dagelijks, wekelijks, maandelijks.
7
Er wordt continu toezicht gehouden.

14.3%

20.4%
10.2%

30.6%
24.5%
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4. Op de vraag wie er binnen het bedrijf of de organisatie belast is met het houden van toezicht gaven
de 49 respondenten die aangaven dat er toezicht wordt gehouden binnen hun bedrijf of organisatie de
volgende antwoorden:
Aantal respondenten Antwoord
11
Wie toezicht houdt is vastgelegd in een beleid of in de functie omschrijvingen
(taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden).
32
Toezicht wordt gehouden door direct leidinggevende. Hierbij is niet
aangegeven dat dit voortkomt uit een beleid of de bijbehorende functie
omschrijvingen.
4
Toezicht is de verantwoordelijkheid van iedereen, medewerkers spreken
elkaar aan op afwijkingen. Hier wordt wel bij aangegeven dat de
eindverantwoordelijke de direct leiding gevende blijf.
2
Er is niet vastgelegd wie er toezicht houdt.
4.1%

8.2%

22.5%

65.2%

5. Op de vraag of het gehouden toezicht schriftelijk wordt vastgelegd gaven de 49 respondenten die
aangaven dat er toezicht wordt gehouden binnen hun bedrijf of organisatie de volgende antwoorden:
Aantal respondenten Antwoord
40
Het gehouden toezicht wordt schriftelijk vastgelegd.
9
Het gehouden toezicht wordt niet vastgelegd.

18.4%

81.6%
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6. Op de vraag hoe het gehouden toezicht schriftelijk wordt vastgelegd gaven de 40 respondenten die
aangaven dat het gehouden toezicht schriftelijk wordt vastgelegd de volgende antwoorden:
Aantal respondenten Antwoord
14
Het gehouden toezicht wordt vastgelegd met behulp van standaard
formulieren en checklijsten.
6
Het gehouden toezicht wordt vastgelegd in rapportages.
5
Het gehouden toezicht wordt vastgelegd in een log - of dagboek.
7
Het gehouden toezicht wordt vastgelegd met behulp van standaard
formulieren en checklijsten, maar ook in rapportages.
2
Het gehouden toezicht wordt vastgelegd met behulp van standaard
formulieren en checklijsten, maar ook in een dag- of logboek.
2
Het gehouden toezicht wordt vastgelegd in rapportages, maar ook in een dagof logboek.
4
Antwoord dat niet correspondeert met de vraag.
5.0%
5.0%

10,0%

35.0%

17.5%

12.5%

15.0%

7. Als suggesties wordt door één respondent het aftekenen en de mogelijkheid aantekening te maken
op werkvergunningen genoemd als verbetering voor het registreren van toezicht.
De overige suggesties voor het registreren van gehouden toezicht zijn in te delen in:
formulieren/checklijsten, rapportages en log- of dagboek.
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8.2 Bevindingen
49 van de 55 respondenten (89,0%) geeft aan dat het bedrijven of organisaties toezicht houdt op de
uitvoering van werkzaamheden.
Van deze 49 respondenten geven er 36 (73,5%) aan dat er een beleid of basis is voor het houden van
toezicht. Het gaat hier veelal om eisen uit bijvoorbeeld bedrijfscertificeringen.
Over het algemeen kan worden gesteld dat de persoon die belast is met het houden van toezicht de
direct leidinggevende is. In een klein deel van de bedrijven en organisaties verlangt van haar
medewerkers dat zij elkaar aanspreken op afwijkingen, waardoor zij spreken van onderling toezicht.
40 van de 49 respondenten (81,6%) die aangegeven dat er binnen het bedrijf waar zij werken toezicht
wordt gehouden geeft ook aan dat het gehouden toezicht wordt vas tgelegd. Het vastleggen van het
gehouden toezicht wordt gedaan met behulp van standaard formulieren en checklijsten, rapportages
en/of in dag- of logboeken.
10 van de 55 respondenten (18,2%) geeft aan de frequentie van toezicht te bepalen aan de hand van
onder andere complexiteit en risico’s die verbonden zijn aan de werkzaamheden. Door de frequentie
toezicht af te stemmen op de te verrichten werkzaamheden kan er bij deze bedrijven sprake zijn van
doeltreffend toezicht.
17 van de 49 respondenten (34,7%) die aangegeven dat er binnen het bedrijf waar zij werken toezicht
wordt gehouden geeft aan dat er een vaste frequentie van toezicht wordt gehanteerd die niet is
afgestemd op de te verrichten werkzaamheden. Of er bij deze bedrijven sprake is van doeltreffend
toezicht is valt te betwijfelen.
15 van de 49 respondenten (30,6%) die aangegeven dat er binnen het bedrijf waar zij werken toezicht
wordt gehouden geeft aan dat er geen vaste frequentie van toezicht en dat het toezicht ook niet wordt
afgestemd op de te verrichten werkzaamheden. Het toezicht vindt steekproefsgewijs. Ook voor deze
bedrijven geldt dat het valt te betwisten of er sprake is van doeltreffend toezicht.
7 van de 49 respondenten (14,3%) die aangegeven dat er binnen het bedrijf waar zij werken toez icht
wordt gehouden geeft aan dat er sprake is van continu toezicht. Continu toezicht kan bij de juiste
invulling als doeltreffend worden gezien. Continu toezicht wil zeggen dat er gedurende de bedrijfsmatige
activiteiten voortdurend iemand aanwezig is die belast is mij het houden van toezicht. Gezien de kosten
die dit met zich meebrengt kan het continu toezicht mogelijk teruggebracht worden naar een lagere en
efficiëntere frequentie waarbij het toezicht alsnog doeltreffend is.
Om een vast uitgangspunt van toezicht te hanteren is er in hoofdstuk 11 een tool opgenomen die kan
dienen als handvat voor het bepalen van doeltreffend toezicht.
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9.

Conclusie

Om een antwoord te kunnen geven op de vraag hoe kan worden voldaan aan de werkgeverzorgplicht,
volgens de Arbowet, ten aanzien van toezicht bij de uitvoering van werkzaamheden zijn drie
onderzoeksgebieden van belang: de Arbeidsomstandighe denwetgeving, Inspectie SZW en
jurisprudentie.

9.1 Basis voor te houden toezicht
Uit de Arbeidsomstandighedenwetgeving blijkt dat toezicht wordt gebaseerd op instructies die
voortkomen uit de RI&E en het bijbehorende Plan van Aanpak.
De Inspectie-SZW controleert op de naleving van de Arbeidsomstandighedenwetgeving. Hierbij
beoordeelt zij onder andere het toezicht binnen bedrijven en organisaties. Ook bij deze beoordeling
wordt toezicht gebaseerd op instructies die voortkomen uit de RI&E en het bijbehorende Plan van
Aanpak.
Bij een opgelegde bestuurlijke boete zijn er drie matigingsgronden die kunnen leiden tot verlaging van
de bestuurlijke boete, deze matigingsgronden zijn:
1. RI&E en bijbehorend Plan van Aanpak
2. Medewerkers aantoonbaar geïnstrueerd
3. Aantoonbaar adequaat gehouden toezicht
In het vonnis van de rechtbank spelen deze matigingsgronden een rol, hieruit kan worden opgemaakt
dat ook hier toezicht is gebaseerd op instructies die voortkomen uit de RI&E en het bijbehorende Plan
van Aanpak.
Geconcludeerd kan worden dat de Arbeidsomstandighedenwet, de Inspectie SZW en de rechterlijke
macht in Nederland alle dezelfde basis hanteren om toezicht voor te schrijven, te controleren of te
beoordelen. De RI&E en het bijbehorende Plan van Aanpak dienen als basis van waaruit instructies
worden opgesteld, het te houden toezicht is gericht op deze opgestelde instructies.

9.2 Voldoende toezicht
Wat voldoende toezicht is valt niet exact op te maken uit de Arbowet. Met uitzondering van een aantal
specifieke werkzaamheden, waarbij de mate van toezicht wordt aangegeven in de trant van:
“voortdurend”, “permanent” of “het onmiddellijk kunnen bieden van hulp”. Hierbij kan uitgegaan worden
van continu toezicht.
De Inspectie SZW spreekt over doeltreffend toezicht, hetgeen overeenkomt met de gehanteerde
matigingsgronden uit Jurisprudentie, waarin doeltreffend wordt aangegeven met adequaat.
Doeltreffend toezicht willen zeggen dat de frequentie dusdanig is dat medewerkers de instructies
naleven.
Dit betekent dat de frequentie van toezicht afhangt van in hoeverre de medewerkers de instructies
naleven. Indien medewerkers de instructies consequent naleven dan kan een beperkte frequentie van
toezicht doeltreffend zijn. Bij medewerkers die de instructies minder of niet naleven zal de frequentie
hoger tot continu moeten zijn om het toezicht doeltreffend te laten zijn.
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9.3 Antwoord
Het antwoord op de vraag hoe kan worden voldaan aan de werkgeverszorgplicht, volgens de Arbowet,
ten aanzien van toezicht bij de uitvoering van werkzaamheden luidt; het georganiseerde toezicht dient
doeltreffend te zijn.
Wat doeltreffend toezicht is, is afhankelijk van verschillende factoren die betrokken zijn bij de uit te
voeren werkzaamheden. Drie factoren die een rol spelen bij het bepalen van de frequentie van toezicht
zijn: de mens, het bedrijf/de organisatie en de te verrichten werkzaamheden.
Om het antwoord op de vraag concreter te maken is in hoofdstuk 11 een “Tool” te vinden die kan dienen
als uitgangspunt voor het bepalen van de frequentie van toezicht bij de uitvoering van werkzaamheden.
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10.

Aanbevelingen met betrekking tot de organisatie van toezicht
binnen X

Dit hoofdstuk bevat een aantal aanbevelingen om de organisatie van toezicht binnen X te verbeteren.

10.1 Beleid
Binnen X ontbreekt een beleid omtrent het organiseren van toezicht. Stel een eenduidig beleid vast
omtrent toezicht. Dit beleid dient duidelijk te maken:
1. Wie verantwoordelijk is voor het houden van toezicht. (10.2)
2. Hoe de frequentie van doeltreffend toezicht wordt bepaalt. (10.3)
3. Hoe het gehouden toezicht (uniform) geregistreerd/vastgelegd dient te worden. (10.4)
4. Wat de consequenties zijn van het niet naleven van instructies, regels en afspraken. Dit met
behulp van een sanctiebeleid. (10.5)

10.2 Verantwoordelijk voor het houden van toezicht
Momenteel zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden alleen generiek beschreven in het
Arbobeleid en het Functieboek van X. Door deze summiere beschrijvingen is er sprake van een beperkt
verantwoordelijkheidsgevoel bij personen die vanuit hun functie belast zijn met het houden van toezicht.
Zorg voor een specifiekere functie omschrijving waarin de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden duidelijk worden beschreven. Dit zorgt er voor dat medewerkers zich bewuster
zijn van hun verantwoordelijkheden, deze minder zullen en kunnen afschuiven en beter aangesproken
kunnen worden op hun verantwoordelijkheden. Dit zorgt dat medewerkers die belast zijn met toezicht
meer verantwoordelijkheidsgevoel hebben en strikter handhaven op re gels en afspraken. Ook voor
medewerkers die niet belast zijn met het houden van toezicht wordt zo meer duidelijkheid verschaft over
hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, wat kan leiden tot minder afwijkingen en mogelijk
de frequentie van toezicht kan reduceren.
Vanuit het beleid omtrent toezicht kan worden verwezen naar de vastgelegde taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden en vice versa.
Het specifieker omschrijven van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden kan tevens het
veiligheidsbewustzijn van alle medewerkers verhogen.

10.3 Frequentie van toezicht
Doeltreffend toezicht wordt bereikt met een bepaalde frequentie. Hoe deze frequentie bepaald wordt
verschilt momenteel sterk binnen X. Om meer uniformiteit te creëren bij het bepalen van de frequentie
van toezicht kan gebruik gemaakt worden van de “Tool” die is opgenomen in hoofdstuk 11 van deze
scriptie. De “Tool” is opgebouwd uit drie aandachtsgebieden: mens, bedrijf en arbeid, die ieder zijn
verdeeld in meerdere aspecten. Door deze “Tool” op te nemen in het beleid, zal X breed dezelfde basis
worden gebruikt voor het bepalen van een uitgangspunt voor de frequentie van toezicht.
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10.4 Uniformiteit in het registreren van gehouden toezicht
Momenteel ontbreekt het aan uniformiteit in het vastleggen van gehouden toezicht binnen X of wordt het
gehouden toezicht in zijn geheel niet vastgelegd. Door gehouden toezicht vast te leggen kan
aantoonbaar gemaakt worden dat er toezicht wordt gehouden. Aantoonbaarheid van toezicht kan
worden gevraagd door de Inspectie SZW of kan dienen als bewijs in een rechtszaak.
Zorg bij opstellen van een registratiemiddel dat gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid speerpunten
zijn. Het alleen registeren van gehouden toezicht is onvoldoende, het is van belang dat duidelijk op te
maken valt welke (verbeter) acties er zijn genomen op geconstateerde afwijkingen. Ook kan de
registratie van gehouden toezicht dienen als bron van informatie voor bijvoorbeeld: voorlichting en
onderricht, het ontwerpen van nieuwe installaties, het bijstellen van de RI&E of het bij- of opstellen van
beleid. Op deze manier functioneert het geregistreerde toezicht als de Check van de Plan-Do-CheckAct cyclus.
Om gehouden toezicht te registeren kan gebruik gemaakt worden van: standaard inspectie formulieren,
rapportages en een log- / dagboek. Al deze vormen van registratie kunnen gebruikt worden. Wel is het
van belang om duidelijk te maken welke vorm van registratie er gebruikt dient te worden in welke
situatie. Om wildgroei aan registratievormen te voorkomen en gebruik te stimuleren is het van belang
deze middelen onderdeel uit te laten maken van het beleid.
Momenteel is X bezig met het ontwikkelen van een nieuw werkvergunningensysteem dat X breed
gehanteerd zal worden.
Uit het onderzoek (enquête) naar toezicht binnen andere bedrijven (hoofdstuk 8), is de suggestie
gekomen om op de werkvergunning een mogelijkheid voor aftekenen en het maken van aantekeningen
te creëren. Dit kan gezien worden als aanvulling op het registreren van gehouden toezicht.

10.5 Sanctiebeleid
Het doel van het houden van toezicht is het handhaven op regels en afspraken. Bij het ontbreken van
een sanctiebeleid zijn de instructies van een toezichthouder bij het constateren van een afwijking niet
meer dan een vrijblijvend advies. Het staat medewerkers vrij iets te doen met deze instructies, het niet
opvolgen van de instructies van de toezichthouder heeft nu immers geen gevolgen.
Door een sanctiebeleid in te voeren zullen medewerkers eerder de regels en gemaakte afspraken
naleven en sneller de instructies van de toezichthouder opvolgen.
Bij het invoeren van een sanctiebeleid is het van belang alle medewerkers en betrokkenen goed te
informeren over het doel en de werking van het sanctiebeleid. Ook voor medewerkers die belast zijn
met het houden van toezicht en het sanctiebeleid kunnen toepassen dient duidelijk gemaakt te worden
wanneer er een beroep gedaan mag én kan worden op het sanctiebeleid. Dit om oneigenlijk gebruik of
machtsmisbruik te voorkomen.
Verwijs in het beleid omtrent toezicht naar het sanctiebeleid.
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11.

Tool

In dit hoofdstuk is de eerste opzet van de tool beschreven, deze tool dient nadrukkelijk gezien te worden
als een eerste aanzet. Door het gebrek aan beschikbare gegevens zal de tool in de toekomst verd er
moeten worden vervolmaakt om de betrouwbaarheid te vergroten.
Om een goed uitganspunt voor de frequentie van doeltreffend toezicht te bepalen dient er rekening
gehouden te worden met meerdere aspecten die van invloed kunnen zijn. Deze aspecten zijn in te
delen in drie categorieën: persoonsgebonden, werkgebonden en bedrijfsgebonden. De aspecten zijn
vervolgens weer verdeeld in meerdere variabelen.
Om te bepalen welke aspecten een rol spelen bij het bepalen van de frequentie van toezicht is er een
online enquête uitgezet onder verschillende personen, die werkzaamheden verrichten binnen
verschillende organisaties (zie bijlage XIV voor enquête). In deze enquête zijn een aantal aspecten
genoemd en gevraagd om hier bij aan te geven hoeveel invloed deze hebben op het bepalen van de
frequentie van toezicht. Tevens is, om de tool compleet te maken, gevraagd om suggesties te geven
voor mogelijke aspecten, die niet in de enquête waren benoemd. Op basis van de enquête zijn de
volgende aspecten opgenomen in de tool:
Persoonsgebonden aspecten:
 Leeftijd
 Opleidingsniveau
 Taakgerichte opleiding(en) / instructies
 Werkervaring
 Afkomst (suggestie vanuit enquête)
 Functie
Werkgebonden aspecten
 Arbeidsrisico’s
 Frequentie van activiteit
 Personele bezetting
 Werkomschrijving (suggestie vanuit enquête)
 Tijd (suggestie vanuit enquête)
Bedrijfsgebonden aspecten
 Bedrijfscultuur
 Aanspreekcultuur
 Bedrijfscertificering(en)

11.1 Waarden en weegfactoren
Om de frequentie van toezicht te bepalen zijn er waarden van 0 t/m 5 toegekend, waarbij 0 staat voor
geen aandacht vereist en 5 staat voor veel aandacht vereist.
Indien een aspect niet wordt meegenomen, dan is voor het niet gekozen variabel een waarde van 5
toegekend. Reden hiervoor is een mogelijk tekort aan aandacht uit te sluiten.
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De waarden en weegfactoren zijn toegekend aan de volgende onderdelen:
Waarden
 Toegekend aan de variabelen van het aspect.
Weegfactor
 Toegekend aan de aspecten ten opzichte van elkaar, binnen één van de drie categorieën
(persoonsgebonden, werkgebonden en bedrijfsgebonden);
 Toegekend aan de drie categorieën ten opzichte van elkaar.
De waarden en weegfactoren zijn afgerond op 1 decimaal.

11.2 Vaststellen van waarden variabelen
Per aspect zijn aan de variabelen waarden toegekend. Van enkele aspecten zijn de waarden gebaseerd
op beschikbare gegevens. De aspecten waar gegevens van beschikbaar zijn, zijn:
 Leeftijd
 Opleidingsniveau
 Afkomst
Ook zijn er aspecten waar geen gegevens van beschikbaar zijn. Om toch de waarden toe te kennen
aan deze aspecten. is aan een dertiental personen gevraagd een waarde van 0 t/m 5 toe te kennen aan
de variabelen. Hierbij staat 0 voor geen aandacht vereist en 5 voor veel aandacht vereist.
De selectie van deze dertien personen is gebaseerd op: betrokkenheid bij het onderwerp en functie
(veiligheidskundigen, projectleiders, directie, toezichthouders, kwaliteitsmedewerker en
beleidsmedewerker).
Deze personen is in een gesprek uitgelegd wat het doel was van het toekennen van waarden.
Uit de resultaten, ingevuld door de benaderde personen, is het gemiddelde genomen.
De aspecten waar geen gegevens van beschikbaar zijn en gebaseerd zijn op de input van de
benaderde personen zijn:
 Taakgerichte opleiding(en) / instructies
 Werkervaring
 Functie
 Arbeidsrisico’s
 Frequentie van activiteit
 Personele bezetting
 Werkomschrijving
 Tijd
 Bedrijfscultuur
 Aanspreekcultuur
 Bedrijfscertificering(en)
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11.3 Aspecten met beschikbare gegevens
Leeftijd
De waarden aan de variabelen zijn gebaseerd op de statistieken over het aantal ongevallen per 100.000
medewerkers in de gegeven leeftijdscategorie. De gegevens zijn afkomstig van het CBS
(www.statline.cbs.nl).
Voor het bepalen van de waarden is het gemiddelde percentage genomen over de periode 2005 –
2013. Er is geen onderscheid gemaakt in de gevolgen van het ongeval, deze zijn samengevoegd.
De gemiddelde percentages zijn:
9,1 %
 Leeftijd 15 t/m 24 jaar
6,7 %
 Leeftijd 25 t/m 34 jaar
6,4 %
 Leeftijd 35 t/m 44 jaar
6,5 %
 Leeftijd 45 t/m 54 jaar
5,9 %
 Leeftijd 55 t/m 65 jaar en ouder
Om de percentages te vertalen naar waarden van 0 t/m 5 is 9.1% gelijk gesteld aan 5. Na berekening
worden aan de variabelen de volgende waarden toegekend:
9,1
=5
 Leeftijd 15 t/m 24 jaar
5 : 9,1 x 6,7
= 3,7
 Leeftijd 25 t/m 34 jaar
5
:
9,1
x
6,4
= 3,5
 Leeftijd 35 t/m 44 jaar
5 : 9,1 x 6,5
= 3,6
 Leeftijd 45 t/m 54 jaar
5 : 9,1 x 5,9
= 3,2
 Leeftijd 55 t/m 65 jaar en ouder
Opleidingsniveau
De waarden en variabelen zijn gebaseerd op de statistieken over het aantal ongevallen per 100.000
medewerkers in de gegeven opleidingsniveaus. De gegevens zijn afkomstig van uit de “Monitor
Arbeidsongevallen in Nederland” van TNO (http://www.monitorarbeid.tno.nl/publicaties/monitorarbeidsongevallen).
Voor het bepalen van de waarden is het gemiddelde percentage genomen over de periode 2006 –
2010. Er is geen onderscheid gemaakt in de gevolgen van het ongeval, deze zijn samengevoegd.
De gemiddelde percentages zijn:
5,9 %
 Basisonderwijs
4,7 %
 MAVO / VMBO
3,4 %
 HAVO / VWO / MBO
1,6 %
 HBO
1,0 %
 WO
Om de percentages te vertalen naar waarden van 0 t/m 5 is 5,9% gelijk gesteld aan 5. Na berekening
worden aan de variabelen de volgende waarden toegekend:
5,9
=5
 Basisonderwijs
5
:
5,9
x
4,7
= 4,0
 MAVO / VMBO
5 : 5,9 x 3,4
= 2,9
 HAVO / VWO / MBO
5 : 5,9 x 1,6
= 1,4
 HBO
5 : 5,9 x 1,0
= 0,9
 WO
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Afkomst
De waarden en variabelen zijn gebaseerd op de statistieken over het aantal ongevallen per 100.000
medewerkers ingedeeld in allochtoon of autochtoon. De gegevens zijn afkomstig van uit de “Monitor
Arbeidsongevallen in Nederland” van TNO (http://www.monitorarbeid.tno.nl/publicaties/monitorarbeidsongevallen).
Voor het bepalen van de waarden is het gemiddelde percentage genomen over de periode 2006 –
2010. Er is geen onderscheid gemaakt in de gevolgen van het ongeval, deze zijn samengevoegd.
De gemiddelde percentages zijn:
3,9 %
 Allochtoon
3,0 %
 Autochtoon
Om de percentages te vertalen naar waarden tussen de 0 en de 5 is 3,9% gelijk gesteld aan 5. Na
berekening worden aan de variabelen de volgende waarden toegekend:
3,9
=5
 Allochtoon
5 : 3,9 x 3,0
= 3,9
 Autochtoon
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11.4 Aspecten zonder beschikbare gegevens
Voor het vaststellen van waarden voor de variabelen van de hieronder volgende aspecten waren geen
gegevens beschikbaar. Om toch een waarden toe te kunnen kennen aan deze variabelen is aan een
dertiental personen gevraagd om een waarde van 0 t/m 5 toe te kennen aan de aspecten. Waarbij 0
staat voor geen aandacht vereist en 5 staat voor veel aandacht vereist.
Uit de resultaten van de benaderde personen is het gemiddelde genomen, waarbij om vervuiling tegen
te gaan de uitersten niet zijn meegewogen. Zie bijlage XV – Berekening waarden en weegfactoren.
Hier komen de volgende waarden voor de variabelen uit voort:
Taakgerichte opleiding(en) / instructies
Variabel
Geen taakgerichte opleiding(en) / instructies gevolgd
Wel taakgerichte opleiding(en) / instructies gevolgd
Werkervaring
Variabel
Beginner
 Geen tot weinig werkervaring op het gebied van de uit te voeren
werkzaamheden
Gevorderd
 Redelijke werkervaring op het gebied van de uit te voeren
werkzaamheden
Expert
 Veel werkervaring op het gebied van de uit te voeren werkzaamheden
Functie
Variabel
Operationeel
 Beperkte verantwoordelijkheid
Management
 Gemiddelde verantwoordelijkheid
Directie
 Grote verantwoordelijkheid
Arbeidsrisico
Variabel
Arbeid met groot risico (hoog)
 Acuut gevaar / ernstig gevolg
Arbeid met gering risico (gemiddeld)
 Acuut gevaar / geen ernstig gevolg
 Geen acuut gevaar / ernstig gevolg
Arbeid met beperkt risico (laag)
 Geen acuut gevaar / geen ernstig gevolg
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Waarden
4,6
2,5

Waarden
4,9
3,1
2,0

Waarden
3,7
2,9
2,3

Waarden
5,0
3,4
1,9
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Frequentie activiteit
Variabel
Zelden
 Incidenteel / ad hoc
Dagelijks
 Routine
Georganiseerd
 Planmatig
Personele bezetting
Variabel
Alleen werken
Werken met 2 personen
Werken met meer dan 2 personen
Werkomschrijving
Variabel
Geen werkplan en/of procedure aanwezig
 Improvisatie
Werkplan en/of procedure aanwezig
 Handelen volgens plan
Tijd
Variabel
Tijdsdruk
 Te hoge werkdruk / stress
Geen tijdsdruk
 Geen werkdruk

Waarden
4,4
3,3
2,3

Waarden
4,6
2,7
2,3

Waarden
4,4
2,1

Waarden
4,6
2,2

Bedrijfscultuur
Variabel
Ontkennend
Reactief
Berekend
Proactief
Generatief

Waarden
5,0
4,1
2,9
2,0
1,1

Aanspreekcultuur
Variabel
Geen aanspreekcultuur
Wel aanspreekcultuur

Waarden
4,2
2,0

Bedrijfscertificering(en)
Variabel
Geen bedrijfscertificering m.b.t. arbeidsomstandigheden
Wel bedrijfscertificering m.b.t. arbeidsomstandigheden

Waarden
3,4
2,1
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11.5 Vaststellen van weegfactoren aspecten
Door het ontbreken van voldoende gegevens is het niet mogelijk verbanden te leggen tussen de
aspecten. Om deze reden is een dertiental personen gevraagd om een waarde van 0 t/m 5 toe te
kennen aan de aspecten. Waarbij 0 staat voor geen aandacht vereist en 5 staat voor veel aandacht
vereist.
Uit de resultaten van de benaderde personen is het gemiddelde genomen, waarbij om vervuiling tegen
te gaan de uitersten niet zijn meegewogen. Zie bijlage XV – Berekening waarden en weegfactoren.
Hier komen de volgende weegfactoren voor de aspecten uit voort:
Persoonsgebonden aspect
Leeftijd
Opleidingsniveau
Taakgerichte opleiding(en) / instructies
Werkervaring
Afkomst
Functie
Werkgebonden aspect
Arbeidsrisico
Frequentie van activiteit
Personele bezetting
Werkomschrijving
Tijd
Bedrijfsgebonden aspect
Bedrijfscultuur
Aanspreekcultuur
Bedrijfscertificering(en)

Weegfactor
3,7
3,1
3,1
3,5
2,3
2,3
Weegfactor
4,4
3,1
3,2
3,2
3,4
Weegfactor
3,4
3,3
1,9

11.6 Vaststellen van weegfactoren categorieën
Door het ontbreken van voldoende gegevens is het niet mogelijk verbanden te leggen tussen de
categorieën. Om deze reden is een dertiental personen gevraagd om een waarde van 0 t/m 5 toe te
kennen aan de categorieën. Waarbij 0 staat voor geen aandacht vereist en 5 staat voor veel aandacht
vereist.
Uit de resultaten van de benaderde personen is het gemiddelde genomen, waarbij om v ervuiling tegen
te gaan de uitersten niet zijn meegewogen. Zie bijlage XV – Berekening waarden en weegfactoren.
Hier komen de volgende weegfactoren voor de categorieën uit voort:
Categorie
Persoonsgebonden aspecten
Werkgebonden aspecten
Bedrijfsgebonden aspecten

Weegfactor
3,9
3,8
2,5

In tabel 11.1 is weergegeven hoe de uitkomst voor het bepalen van de frequentie van toezicht wordt
bepaald.
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11.7 Uitkomst tool koppelen aan frequentie van toezicht
Op basis van cases is een verdeling gemaakt van de uitkomst over de 6 frequenties:
 Beperkt toezicht
 Steekproefsgewijs toezicht
 Maandelijks toezicht (minimaal 1x per maand)
 Wekelijks toezicht (minimaal 1x per week)
 Dagelijks toezicht (minimaal 1x per dag)
 Continu toezicht
De minimale uitkomst van de tool is 346,81, de maximale uitkomst van de tool is 787,2.
Dit geeft een bandbreedte van 440,4. Deze 440,4 punten zijn exponentieel verdeeld:
Frequentie
Beperkt toezicht
Steekproefsgewijs toezicht
Maandelijks toezicht (minimaal 1x per maand)
Wekelijks toezicht (minimaal 1x per week)
Dagelijks toezicht (minimaal 1x per dag)
Continu toezicht
Totaal

Toezicht

Factor
1
2
3
4
5
6
21

Verdeling

Uitslag

1/ 21 van

= 20,97
= 40,94
= 62,91
= 83,88
= 104,85
= 125,82

440,4
440,4
3/ 21 van 440,4
4/ 21 van 440,4
5/ 21 van 440,4
6/ 21 van 440,4
2/ 21 van

Exponentiele
groei
+ 20,97
+ 20,97
+ 20,97
+ 20,97
+ 20,97
+ 20,97
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Verdeling uitkomst
900
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Figuur 11.1 Verdeling van uitkomsten weergegeven in grafiek

De gekozen verdeling is gecontroleerd aan de hand van casussen.
In tabel 11.2 kan aan de hand van de uitkomst in tabel 11.1 bepaald worden wat het uitgangspunt van
de frequentie van toezicht is.

11.8 Beperkingen van tool
A. De frequentie voortkomend uit de tool biedt een uitgangspunt. Door constateringen tijdens het
gehouden toezicht kan er aanleiding zijn om de frequentie van toezicht te verhogen of verlagen. Op
deze manier kan er gestreefd worden het toezicht doeltreffend te laten zijn.
Doeltreffend kan hier tweeledig worden gezien:
1. Medewerkers leven de instructies en afspraken na, waarbij de frequentie van toezicht niet
te hoog of te laag is.
2. De kosten die toezicht houden met zich meebrengen zijn efficiënt.
B. Dit betreft de volgende werkzaamheden:
 Werken met gevaarlijke stoffen (Arbobesluit art. 3.5g);
 Werken met explosieve (Arbobesluit art. 4.5);
 Werken met asbest (Arbobesluit art. 4.54d);
 Werken met professioneel vuurwerk (Arbobesluit art. 4.9);
 Werken met persoonlijke valbeveiliging of positioneringslijnen (Arbobesluit art. 7.23c);
 Werken aan, op of in tankschepen (Arboregeling art. 4.4);
De tool kan dan niet gebruikt worden, omdat continu toezicht (wettelijk) geëist wordt.
C. De tool kan ook niet worden toegepast, indien er vanuit andere wet- en regelgeving en/of
Arbocatalogi eisen worden gesteld met betrekking tot toezicht.
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Aspect Variabelen
Leeftijd
15 jaar t/m 24 jaar
25 jaar t/m 34 jaar
35 jaar t/m 44 jaar
45 jaar t/m 54 jaar
55 jaar t/m 65 jaar en ouder
Opleidingsniveau
Basisonderwijs
MAVA / VMBO
HAVO / VWO / MBO
HBO
WO
Taakgerichte opleiding(en) of instructie(s)

Waarden

Weegfactor aspect

Weegfactor categorie

Uitkomst

5,0
3,7
3,5
3,6
3,2

X

3,7

X

3,9

=

5
4
2,9
1,4
0,9

X

3,1

X

3,9

=

X

3,1

X

3,9

=

X

3,5

X

3,9

=

X

2,3

X

3,9

=

X

2,3

X

3,9

=

+
+

Geen taakgerichte opleiding(en) of instructie(s) gevolgd

4,6

Wel taakgerichte opleiding(en) of instructie(s) gevolgd

2,5
4,9
3,1
2,0

+

Werkervaring
Beginner (geen tot weinig werkervaring op het gebied van de uit te voeren werkzaamheden)
Gevorderd (redelijke ervaring op het gebied van de uit te voeren werkzaamheden)
Expert (veel ervaring op het gebied van de uit te voeren werkzaamheden)
Afkomst (taalbarrière)

+

Categorie persoonsgebonden aspecten

Tabel 11.1

Allochtoon

5,0

Autochtoon

3,9

Operationeel (geringe verantwoordelijkheid)
Management (gemiddelde verantwoordelijkheid)
Directie (grote verantwoordelijkheid)

3,7
2,9
2,3

+

Functie

+
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Weegfactor aspect

Weegfactor categorie

Uitkomst

5,0
3,4
1,9

X

4,4

X

3,8

=

4,4
3,3
2,3

X

3,1

X

3,8

=

4,6
2,7
2,3

X

3,2

X

3,8

=

X

3,2

X

3,8

=

X

3,4

X

3,8

=

+
+

Categorie werkgebonden aspecten

Waarden

+

Aspect Variabelen
Arbeidsrisico’s
Arbeid met hoog risico (hoog)
Arbeid met gering risico (gemiddeld)
Arbeid met beperkt risico (laag)
Frequentie activiteit
Zelden (incidenteel / ad hoc)
Dagelijks (routine)
Georganiseerd (planmatig)
Personele bezetting
Alleen werken
Werken met 2 personen
Werken met meer dan 2 personen
Werkbeschrijving
Geen werkplan / procedure aanwezig (improvisatie)

4,4

Wel werkplan / procedure aanwezig (handelen volgens plan)

2,1

Tijdsdruk / hoge werkdruk / stress

4,6

+

Tijd

Geen tijdsdruk / geen werkdruk

2,2

+
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Waarden

Weegfactor aspect

5,0
4,1
2,9
2,0
1,1

Weegfactor categorie

Uitkomst

X

3,4

X

2,5

=

X

3,3

X

2,5

=

X

1,9

X

2,5

=

+

Geen aanspreekcultuur

4,2

Wel aanspreekcultuur

2,0

Bedrijfscertificering(en)

+

Categorie bedrijfsgebonden aspecten

Aspect Variabelen
Bedrijfscultuur
Ontkennend
Reactief
Berekenend
Proactief
Generatief
Aanspreekcultuur

Geen bedrijfscertificering m.b.t. arbeidsomstandigheden

3,4

Wel bedrijfscertificering m.b.t. arbeidsomstandigheden

2,1

=

Beperkt toezicht

346,81

-

367,78

Steekproefsgewijs toezicht (willekeurig)

367,79

-

409,73

Maandelijks toezicht (min 1x per maand)

409,74

-

472,65

Wekelijks toezicht (min 1x per week)

472,66

-

556,54

Dagelijks toezicht (min 1x per dag)

556,55

-

661,40

Continu toezicht (geregeld tot continu)

661,41

-

787,2

Tabel 11.2
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Uitkomst
totaal

12.

Reflectie

Het beantwoorden van de hoofdvraag
Bij het zoeken naar het antwoord op de hoofdvraag van mijn scriptie heb ik documentatie uit de
volgende aandachtsgebieden geraadpleegd: Arbeidsomstandighedenwetgeving, Inspectie SZW en
Jurisprudentie. Na de gehele Arbeidsomstandighedenwetgeving te hebben door gepluisd, vele malen
contact te hebben gehad met de Inspectie SZW en een groot aantal Jurisprudentie stukken te hebben
gelezen, kon ik een duidelijk formeel antwoord formuleren.
De aanbevelingen
Om ook informeel te kijken naar deze vraag heb ik do ormiddel van een online enquête personen
werkzaam bij verschillende bedrijven benaderd. Hiermee heb ik getracht het formele antwoord concreter
te kunnen maken.
Om aanbevelingen te kunnen opstellen voor X heb ik eerst geïnventariseerd wat de huidige stand van
zaken was met betrekking tot het organiseren van toezicht. Door het onderzoek onder verschillende
bedrijven werd mij duidelijk dat het beleid van X ten opzichte van het organiseren van toezicht geen
uitzondering op de regel is.
Op basis van de verkregen informatie uit de onderzoeksgebieden Arbeidsomstandighedenwetgeving,
Inspectie SZW en Jurisprudentie heb ik duidelijke aanbevelingen kunnen geven ter verbetering van het
beleid voor het organiseren van toezicht binnen X.
De tool
Het antwoord op de hoofdvraag: “Doeltreffend toezicht”, is voor mij geen bevredigend en concreet
genoeg antwoord. Ondanks dat ik duidelijke aanbevelingen heb kunnen geven, wilde ik meer
duidelijkheid kunnen verschaffen en heb ik besloten een tool opstellen die een uitgangsfrequentie geeft
voor het houden van doeltreffend toezicht.
Om de tool vorm te kunnen geven heb ik doormiddel van een online enquête een aantal
aandachtsgebieden (de aspecten) voorgelegd en gevraagd hoe relevant de respondenten de
aandachtsgebieden vonden. Tevens heb ik gevraagd of de respondenten mogelijk aanvullende
aspecten wilde aandragen om op deze manier het aandachtsgebiedenveld van de tool te kunnen
complementeren.
Na het vaststellen van de aspecten ben ik opzoek gegaan naar bruikbare gegevens van deze aspecten
(statistieken, percentages, faalkansen etc.). Het vinden van voldoende bruikbare gegevens over de
aspecten is mij erg tegengevallen. Het vele lezen van literatuur, normen, onderzoeken en methodieken,
maar ook het benaderen van instanties als het CBS, TNO en een verzekeringsmaatschappij gaf mij
onvoldoende bruikbare informatie om te gebruiken in de tool. Om toch aan gegevens te komen die niet
geheel berusten op mijn eigen gevoel, heb ik gevraagd of meerdere personen gevoelsmatig de waarden
en weegfactoren wilde toekennen aan de aspecten.
Op basis van deze informatie heb ik getracht een eerste en voorlopige opzet te maken van de tool.
Ik ben tevreden met het eindresultaat, al wil ik de tool in de toekomst verder ontwikkelen en hoop ik
gebruik te kunnen maken van breder verzamelde gegevens om de betrouwbaarheid te vergroten.
Achteraf was het beter geweest als ik niet had gewacht met het benaderen van personen om te vragen
of zij gevoelsmatig waarden en weegfactoren wilde toekennen aan de aspecten, dit had ik als reserve al
kunnen doen tijdens het zoeken naar bruikbare gegevens over de aspecten. Door deze actie eerder uit
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te zetten had ik meer personen kunnen benaderen, wat de betrouwbaarheid van de tool uitei ndelijk ten
goede was gekomen.
Tot slot hoop ik dat de tool een geaccepteerde standaard kan worden waarmee bedrijven streven naar
een optimale frequentie van toezicht, waarbij: medewerkers de regels naleven, zonder zich op de
vingers gekeken te voelen en waarbij de geïnvesteerde tijd, in het houden van toezicht, efficiënt
besteed wordt.
Kortom: dat het toezicht doeltreffend is.
Sander Hinderks, Noordwijkerhout november 2015.
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Bijlage I – Scriptievoorstel
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Bijlage II – Beoordeling scriptievoorstel
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Bijlage III – Afkortingen
BIM

Basisinspectiemodule

CBS

Centraal Bureau voor Statistieken

HVK

Hoger Veiligheidskundige

I-SZW

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

PHOV

Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde

PvA

Plan van Aanpak

RI&E

Risico Inventarisatie & Evaluatie

SZW

Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TBV

Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden

TNO

Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
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Bijlage IV – Bronvermelding, literatuurlijst en documentatie
Organisatiebeschrijving

Afdeling D van X

Wetsartikelen

www.wetten.overheid.nl – Arbowet, Arbobesluit, Arboregeling, Beleidsregel
boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving

Basisinspectiemodule
(BIM)

http://www.inspectieszw.nl/Images/Arbozorg-systeemniveau_tcm335327515.pdf

Jurisprudentie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/ - zoektermen: toezicht, matigingsgronden

Online enquête

www.enquetemaken.be/

Gegevens tool

statline.cbs.nl/
http://www.monitorarbeid.tno.nl/publicaties/monitor-arbeidsongevallen-2006
http://www.monitorarbeid.tno.nl/publicaties/monitor-arbeidsongevallen-2007
http://www.monitorarbeid.tno.nl/publicaties/monitor-arbeidsongevallen-2008
http://www.monitorarbeid.tno.nl/publicaties/monitor-arbeidsongevallen-2009
http://www.monitorarbeid.tno.nl/publicaties/monitor-arbeidsongevallen
http://www.monitorarbeid.tno.nl/publicaties/monitor-arbeidsongevallen-2011

Toezicht

Pagina 55 van 125

Bijlage V – Artikelen arbeidsomstandighedenwetgeving
Arbobesluit artikel 5 Inventarisatie en evaluatie van risico’s
1.

2.
3.

4.
5.

Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en
evaluatie schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze
risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risicobeperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers.
In de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aandacht besteed aan de toegang van
werknemers tot een deskundige werknemer of persoon, bedoeld in de artikelen 13 en 14, of de
arbodienst.
Een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in
verband met de bedoelde risico’s en de samenhang daartussen, een en ander overeenkomstig
artikel 3, maakt deel uit van de risico-inventarisatie en -evaluatie. In het plan van aanpak wordt
tevens aangegeven binnen welke termijn deze maatregelen zullen worden genomen.
De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane
ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en
professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven.
Indien de werkgever arbeid doet verrichten door een werknemer die hem ter beschikking wordt
gesteld, verstrekt hij tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden aan degene, die de
werknemer ter beschikking stelt, de beschrijving uit de risico -inventarisatie en -evaluatie van de
gevaren en risicobeperkende maatregelen en van de risico’s voor de werknemer op de in te
nemen arbeidsplaats. Opdat diegene deze beschrijving verstrekt aan de betrokken werknemer.
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Arbowet Artikel 8 Voorlichting en onderricht
1.

2.
3.

4.
5.

De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te
verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, alsmede over de maatregelen die
erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken.
Tevens zorgt de werkgever ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de
wijze waarop de deskundige bijstand, bedoeld in de artikelen 13, 14, 14a en 15, in zijn bedrijf of
inrichting is georganiseerd.
De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun onderscheiden
taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.
Indien persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking van de werknemers worden gesteld
en indien op arbeidsmiddelen of anderszins beveiligingen zijn aangebracht, zorgt de werkgever
ervoor dat de werknemers op de hoogte zijn van hun doel en werking en de wijze waarop zij
deze dienen te gebruiken.
De werkgever ziet toe op de naleving van de instructies en voorschriften gericht op het
voorkomen of beperken van de in het eerste lid genoemde risico’s alsmede op het juis te gebruik
van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Indien binnen de onderneming werknemers jonger dan 18 jaar werkzaam zijn, houdt de
werkgever bij de uitvoering van de in de voorgaande leden genoemde verplichtingen in het
bijzonder rekening met de aan de jeugdige leeftijd inherente beperkte werkervaring en
onvoltooide lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van deze werknemers.
Arbowet artikel 8 Voorlichting en onderricht
In Arbowet artikel 8 in het 4e lid wordt aangegeven dat de werkgever toeziet op de naleving van
de instructies en voorschriften gericht op het voorkomen of beperken van de in het 1 ste lid
genoemde. In het 1ste lid wordt verwezen naar de maatregelen die erop gericht zijn de risico’s
bij de te verrichten werkzaamheden te voorkomen of te beperken, deze risico’s en de
bijbehorende maatregelen worden geïnventariseerd en beheerst doormiddel van de risico inventarisatie en – evaluatie (RI&E) als bedoeld in Arbowet artikel 5, 1 ste lid en plan van aanpak
als bedoeld in Arbowet artikel 5, 3e lid.
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Arbowet Artikel 19 Verschillende werkgevers
1.
2.

Indien in een bedrijf of een inrichting verschillende werkgevers arbeid doen verrichten, werken zij
onderling op doelmatige wijze samen teneinde de naleving van het bij of krachtens deze wet
bepaalde te verzekeren.
Alvorens werkzaamheden behorende tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen
categorie aanvangen zorgen de werkgevers ervoor dat schriftelijk is vastgelegd op welke wijze
zal worden samengewerkt, welke voorzieningen daarbij zullen worden getroffen en op welke
wijze op die voorzieningen toezicht zal worden uitgeoefend.
Arbowet artikel 19 Verschillende werkgevers
In Arbowet artikel 19, 2e lid, wordt aangegeven dat indien er meerdere werkgevers arbeid doen
verrichten er schriftelijk vastgelegd dient te worden hoe er samengewerkt wordt, welke
voorzieningen daarbij zullen worden getroffen en op welke wijze op de voorzieningen toezicht
wordt gehouden. In dit artikel wordt verwezen naar bijbehorende artikelen van het Arbobesluit,
dit zijn: Arbobesluit artikel 2.42 Samenwerking, veiligheids- en gezondheidsdocument,
Arbobesluit artikel 3.5b Samenwerking en coördinatie, Arbobesluit artikel 3.5c Nadere
voorschriften risico-inventarisatie en –evaluatie; explosieveiligheidsdocument.
De hier boven genoemde artikelen hebben betrekking op het schriftelijk vastleggen van het
geen wordt aangegeven in Arbowet artikel 19, 2 e lid. waarvan een risico-inventarisatie en –
evaluatie volgens Arbowet artikel 5 onderdeel uitmaakt. Zoals eerder aangegeven wordt
volgens Arbowet artikel 8 toezicht gebaseerd op de beheersmaatregelen die volgen uit de
risico-inventarisatie en –evaluatie als bedoeld in Arbowet artikel 5.

Arbobesluit artikel 1.37 Deskundig toezicht
1.

2.

Indien in een bedrijf of inrichting jeugdige werknemers arbeid verrichten, wordt op die arbeid
adequaat deskundig toezicht uitgeoefend. De inhoud en de mate van het toezicht is afhankelijk
van de uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, gebleken
gevaren die kunnen ontstaan, indien deskundig toezicht ontbreekt.
Indien uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 1.36, blijkt, dat jeugdige
werknemers arbeid moeten verrichten waaraan specifieke gevaren, met name voor
arbeidsongevallen als gevolg van een gebrek aan werkervaring, het niet goed kunnen inschatten
van gevaren en het niet voltooid zijn van de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de
jeugdige werknemer, zijn verbonden, mag die arbeid slechts worden verricht, indien het
deskundig toezicht zodanig is georganiseerd dat die gevaren worden voorkomen. Indien dat niet
mogelijk is, mag die arbeid niet door jeugdige werknemers worden verricht.
Arbobesluit artikel 1.37 Deskundig toezicht
Werkzaamheden door jeugdigen, waarbij de inhoud en mate van toezicht volgens Arbobesluit
artikel 1.36 is gebaseerd op de maatregelen die voortkomen uit de risico-inventarisatie en –
evaluatie (RI&E) als bedoeld in Arbowet artikel 5, 1 ste lid en plan van aanpak als bedoeld in
Arbowet artikel 5, 3e lid.
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Arbobesluit artikel 2.28 Veiligheids- en gezondheidsplan
1.

2.
a.

b.

c.
d.
e.
f.
g.

De opdrachtgever zorgt ervoor dat ten aanzien van bouwwerken die voor de veiligheid en
gezondheid van werknemers bijzondere gevaren met zich meebrengen als bedoeld in bijlage II
bij de richtlijn of een bouwwerk ten aanzien waarvan een kennisgeving verplicht is, een
veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld.
Afhankelijk van de voortgang in het bouwproces, worden in het veiligheids- en gezondheidsplan
ten minste vermeld:
een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken
ondernemingen op de bouwplaats, de naam van de coördinator voor de ontwerp - en
uitvoeringsfase;
een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige
en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de
wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;
de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld onder b;
de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen, bedoeld onder c;
de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;
de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en
gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt;
de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.
Arbobesluit artikel 2.28 Veiligheids- en gezondheidsplan
In dit artikel wordt aangegeven dat indien kennisgeving van een bouwwerk verplicht is volgens
Arbobesluit artikel 2.27, er een veiligheids- en gezondheidsplan opgesteld dient te worden. In
het 2e lid, onder e. wordt aangegeven dat er op de maatregelen die voorkomen uit bij het
veiligheids- en gezondheidsplan behorende risico-inventarisatie en – evaluatie toezicht dient te
worden gehouden.
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Arbobesluit artikel 2.31 Taken coördinator voor de uitvoeringsfase
De coördinator voor de uitvoeringsfase heeft tot taak om:
a.
coördinerend op te treden, zodat de maatregelen die werkgevers en zelfstandigennemen ter
bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers op doeltreffende wijze worden
toegepast;
b.
de samenwerking met het oog op de bescherming van de werknemers te organiseren tussen
gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats;
c.
de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te coördineren;
d.
de nodige maatregelen te nemen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen
betreden;
e.
er voor te zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in artikel 2.28, en het
dossier, bedoeld in artikel 2.30, onder c, worden aangepast indien de voortgang van het
bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe aanleidinggeven;
f.
aanwijzingen te geven indien werkgevers of zelfstandigen naar zijn oordeel niet of in
onvoldoende mate of op onjuiste wijze uitvoering geven aan een samenhangende toepassing
van hun verplichtingen als bedoeld onder a en b.
Arbobesluit artikel 2.31 Taken coördinator voor de uitvoeringsfase
De toezichthoudende taak bij de uitvoering van het bouwproces worden toegekend aan de
coördinator uitvoeringsfase.
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Arbobesluit artikel 2.35 Verplichtingen werkgever
1.

a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.
2.
3.

Bij de uitvoering van zijn verplichtingen op grond van de artikelen 3, 5, 8 en 19,eerste lid, van de
wet neemt de werkgever, die bij de totstandbrenging van een bouwwerk arbeid doet verrichten,
doeltreffende maatregelen ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van zijn
werknemers. Deze maatregelen hebben met name betrekking op:
het in goede orde en met voldoende bescherming van de veiligheid en gezondheid van de
werknemers in stand houden van de bouwplaats;
de veilige plaatsing van de verschillende werkplekken op de bouwplaats, rekening houdend met
de toegangsmogelijkheden tot die bouwplaats en de verbindingswegen daarop;
het interne transport van de verschillende materialen op de bouwplaats;
het onderhoud, de controle vóór inbedrijfstelling en de periodieke controle van installaties en
toestellen, teneinde gebreken te voorkomen die de veiligheid en gezondheid van werknemers in
gevaar kunnen brengen;
de afbakening en inrichting van zones voor definitieve en tussenopslag van verschillende
materialen, met name in geval van gevaarlijke materialen of stoffen;
de voorzieningen voor de verwijdering van gebruikte gevaarlijke materialen;
de opslag en de verwijdering of de afvoer van afval en puin;
de aanpassing van de daadwerkelijke duur van de uit te voeren werkzaamheden of de fasen
waarin die werkzaamheden worden uitgevoerd, afhankelijk van de voortgang van het bouwwerk;
de samenwerking met andere werkgevers en zelfstandig en op de bouwplaats;
de wisselwerking met exploitatiewerkzaamheden op of in de nabijheid van de bouwplaats.
De mede op grond van het eerste lid te nemen maatregelen voldoen in ieder geval aan de
afdelingen 1 en 2 van hoofdstuk 3 van dit besluit.
De werkgever is verplicht tot naleving van en medewerking aan het veiligheids - en
gezondheidsplan, bedoeld in artikel 2.28, voor zover en op de wijze als daarin ten aanzien van
de door hem te doen verrichten werkzaamheden is bepaald en daarbij rekening te houden met
de aanwijzingen van de coördinator voor de uitvoeringsfase.
Arbobesluit artikel 2.35 Verplichtingen werkgever
In dit artikel wordt aangegeven dat de werkgever de zorgplicht heeft bij het uitvoeren van bouw
werkzaamheden, toezicht is hier onderdeel van, dit door onder andere de verwijzing naar
Arbowet Artikel 8 en 19.
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Arbobesluit artikel 2.41 Verplichtingen van de werkgever
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indien bemande arbeidsplaatsen in de winningsindustrie in gebruik zijn wordt toezicht
uitgeoefend door een verantwoordelijke persoon.
Werkzaamheden waaraan een bijzonder gevaar is verbonden worden uitsluitend opgedragen
aan vakbekwaam personeel met voldoende ervaring en uitgevoerd overeenkomstig de
verstrekte instructies.
In verband met het veilig gebruik van een helikopterdek op een mijnbouwinstallatie worden
werknemers aangewezen, die belast zijn met het toezicht op dit gebruik van het helikopterdek en
daartoe over de noodzakelijke vaardigheid en deskundigheid beschikken.
Op arbeidsplaatsen in de winningsindustrie worden met regelmatige tussenpozen de nodige
veiligheidsoefeningen gehouden.
Opdat in geval van nood onmiddellijk hulp-, vlucht-, evacuatie- en reddingsmaatregelen kunnen
worden genomen, worden, in aanvulling op artikel 15 van de wet, de nodige alarm- of andere
communicatiesystemen ter beschikking gesteld.
Indien op een arbeidsplaats in de winningsindustrie slechts één werknemer aanwezig is,
beschikt deze over telecommunicatiemiddelen om zich met anderen in verbinding te kunnen
stellen.
Arbobesluit artikel 2.41 Verplichtingen werkgever
Toezicht dient te worden gehouden indien bemande arbeidsplaatsen in de winningsindustrie
gebruik zijn.
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Arbobesluit artikel 2.42 Samenwerking, veiligheids- en gezondheidsdocument
1.
2.
a.
b.

c.
d.
e.
f.
3.

4.
5.
6.

Voor de toepassing van artikel 19, tweede lid, van de wet worden aangewezen de
werkzaamheden verricht in de winningsindustrie in dagbouw, de ondergrondse winningsindustrie
en de winningsindustrie die delfstoffen wint met behulp van boringen.
Voor de aanvang van het werk wordt een veiligheids- en gezondheidsdocument opgesteld,
waarin ten minste vermeld worden:
de risico-inventarisatie en -evaluatie van de gevaren, bedoeld in artikel 5 van de wet;
de maatregelen, bedoeld in artikel 5 van de wet, waarbij met name aandacht is besteed aan de
maatregelen die zijn of worden genomen om aan de voorschriften van deze afdeling en de
afdelingen 1, met uitzondering van paragraaf 2a van die afdeling, 3, 3A, 3B en 3C van hoofdstuk
3 van dit besluit te voldoen;
de maatregelen die zijn genomen om herhaling van ongevallen met ernstig letsel, dodelijke
ongevallen of situaties als bedoeld in artikel 2.41, vierde lid, te voorkomen;
de wijze waarop voldaan is aan artikel 19, tweede lid, van de wet, indien op de arbeidsplaats in
de winningsindustrie meerdere werkgevers arbeid doen verrichten;
de gegevens waaruit blijkt dat het ontwerp, het gebruik en het onderhoud van de arbeidsplaats
in de winningsindustrie alsmede de arbeidsmiddelen veilig zijn;
de maatregelen ter beperking en bestrijding van brand.
In aanvulling op het tweede lid, onder d, coördineert de werkgever die verantwoordelijk is voor
de arbeidsplaats in de winningsindustrie, de uitvoering van alle maatregelen inzake veiligheid en
gezondheid en geeft hij in het veiligheids- en gezondheidsdocument het doel, de maatregelen en
de wijze van uitvoering van deze coördinatie aan.
Het veiligheids- en gezondheidsdocument wordt herzien bij iedere belangrijke wijziging,
uitbreiding of verbouwing van de arbeidsplaats in de winningsindustrie.
Een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsdocument wordt gezonden aan de
ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken daarvan, aan de
belanghebbende werknemers.
De werkzaamheden worden overeenkomstig het veiligheids- en gezondheidsdocument
uitgevoerd.
Arbobesluit Artikel 2.42 Samenwerking, veiligheids- en gezondheidsdocument
Dit artikel verwijst naar Arbowet artikel 19, 2e lid, waarin wordt aangegeven dat er toezicht
uitgeoefend dient te worden op de getroffen voorzieningen, in dien er door verschillende
werkgevers samengewerkt wordt.
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Arbobesluit artikel 3.2 Algemene vereisten
1.

2.
3.

Arbeidsplaatsen zijn veilig toegankelijk en kunnen veilig worden verlaten. Ze worden zodanig
ontworpen, gebouwd, uitgerust, in bedrijf gesteld, gebruikt en onderhouden, dat gevaar voor de
veiligheid en de gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk is voorkomen. Voorts worden
zij zindelijk, zoveel mogelijk vrij van stof en voor zover de veiligheid van de arbeidsplaats dat
vereist, ordelijk gehouden.
Regelmatig wordt gecontroleerd of de op de arbeidsplaats ter bescherming van de werknemers
aanwezige voorzieningen en genomen maatregelen nog adequaat functioneren.
Geconstateerde gebreken met betrekking tot de in het tweede lid bedoelde voorzieningen en
maatregelen die de veiligheid of de gezondheid kunnen beïnvloeden, worden zo snel mogelijk
hersteld.
Arbobesluit artikel 3.2 Algemene vereisten
In dit artikel wordt aangegeven dat regelmatig moet worden gecontroleerd dat alle aanwezige
voorzieningen en genomen maatregelen nog adequaat functioneren.

Arbobesluit artikel 3.5b Samenwerking en coördinatie
1.
2.

Voor de toepassing van artikel 19, tweede lid, van de wet worden aangewezen de
werkzaamheden verricht op arbeidsplaatsen waar explosieve atmosferen heersen of kunnen
optreden.
In aanvulling op artikel 19, tweede lid, van de wet coördineert de werkgever die verantwoordelijk
is voor de arbeidsplaats, bedoeld in het eerste lid, de uitvoering van alle maatregelen inzake
veiligheid en gezondheid.
Arbobesluit Artikel 3.5b Samenwerking en coördinatie
In dit artikel wordt verwezen naar Arbowet artikel 19, 2 e lid, hierin wordt aangeven dat toezicht
dient worden te gehouden op voorzieningen die getroffen moeten worden bij de samenwerken
tussen verschillende werkgevers.
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Arbobesluit artikel 3.5c Nadere voorschriften risico-inventarisatie en-evaluatie;
explosieveiligheidsdocument
1.

2.

a.
b.
c.
d.

3.
4.
a.
b.

c.
d.
e.

De gevaren in verband met explosieve atmosferen en de bijzondere risico’s die daaruit kunnen
voortvloeien, worden in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5
van de wet, voor de aanvang van de arbeid en bij iedere belangrijke wijziging, uitbreiding of
verbouwing van de arbeidsplaats, de arbeidsmiddelen of het arbeidsproces, in hun geheel
beoordeeld en schriftelijk vastgelegd in een explosieveiligheidsdocument.
Bij de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval rekening gehouden met:
de waarschijnlijkheid van het voorkomen en het voortduren van explosieve atmosferen;
de waarschijnlijkheid dat ontstekingsbronnen, elektrostatische ontladingen daaronder begrepen,
aanwezig zijn, actief worden en daadwerkelijk ontsteken;
de aanwezige installaties, de gebruikte stoffen, de processen en hun mogelijke wisselwerkingen;
de omvang van de te verwachten gevolgen.
Bij de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, worden tevens ruimten in aanmerking genomen die
via openingen verbonden zijn of kunnen worden verbonden met ruimten waar explosieve
atmosferen kunnen voorkomen.
In het explosieveiligheidsdocument zijn ten minste vermeld:
een identificatie en beoordeling van de explosierisico’s;
de wijze waarop de arbeidsplaatsen en de arbeidsmiddelen, met inbegrip van de
alarminstallaties, met de vereiste aandacht voor de veiligheid zijn ontworpen, worden gebruikt of
bediend en onderhouden;
welke gebieden zijn ingedeeld in zones als bedoeld in artikel 3.5d, vijfde lid;
de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de maatregelen, bedoeld in de artikelen 3.5d, 3.5e en
3.5f;
indien op arbeidsplaatsen als bedoeld in artikel 3.5b, eerste lid, meerdere werkgevers arbeid
doen verrichten, de wijze waarop voldaan is aan artikel 19, tweede lid, van de wet en het doel,
de maatregelen en de wijze van uitvoering van de coördinatie, bedoeld in artikel 3.5b, tweede
lid.
Arbobesluit artikel 3.5 c Nadere voorschriften risico-inventarisatie en-evaluatie;
explosieveiligheidsdocument
In dit artikel wordt aangegeven dat er een explosieveiligheidsdocument moet worden op gesteld
voor explosieve atmosferen die een risico-inventarisatie en- evaluatie, als bedoeld in Arbowet
artikel 5, bevat, maar ook verwijst dit artikel naar Arbowet artikel 19, waarin wordt aangegeven
dat er toezicht uitgeoefend dient te worden op de getroffen voorzieningen, in dien er door
verschillende werkgevers samengewerkt wordt.
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Arbobesluit artikel 3.5d Algemene preventieve maatregelen
1.

Doeltreffende maatregelen zijn genomen om het ontstaan van een explosieve atmosfeer op de
arbeidsplaats te voorkomen.
2.
Indien het voorkomen van het ontstaan van een explosieve atmosfeer, gezien de aard van het
werk niet mogelijk is, worden in de hieronder aangegeven volgorde de volgende maatregelen
genomen:
a. de ontsteking van explosieve atmosferen wordt voorkomen, waarbij rekening wordt gehouden
met elektrostatische ontladingen die van werknemers of de arb eidsplaats als ladingsdrager of
ladingsproducent kunnen uitgaan;
b. de schadelijke gevolgen van een explosie worden beperkt.
3.
4.

5.

6.

In aanvulling op de maatregelen, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt de mogelijkheid tot
uitbreiding van een explosie beperkt.
Indien werknemers of anderen door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen, wordt, in
aanvulling op het eerste tot en met het derde lid, de arbeidsplaats zodanig ingericht dat veilig
kan worden gewerkt en wordt er op de arbeid passend toezicht, met inbegrip van het gebruik
van passende technische middelen, uitgeoefend. De inhoud en de mate van het toezicht is
afhankelijk van de uit de beoordeling, bedoeld in artikel 3.5c, eerste lid, gebleken gevaren.
Indien uit de beoordeling, bedoeld in artikel 3.5c, eerste lid, is gebleken dat er explosieve
atmosferen kunnen voorkomen, worden gebieden waar deze atmosferen kunnen heersen
ingedeeld in gevarenzones als bedoeld in bijlage I bij richtlijn nr. 1999/92/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 1999 (PbEG 2000, L 23)
betreffende minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en van
de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen (vijftiende
bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, eerste lid, van richtlijn nr. 89/391/EEG).
Gevarenzones worden gemarkeerd door middel van waarschuwingsborden die voldoen aan de
bepalingen, vastgesteld bij of krachtens afdeling 2 van hoofdstuk 8.
Arbobesluit artikel 3.5 d Algemene preventieve maatregelen
Toezicht dient te worden gehouden op de doeltreffende maatregelen die zijn genomen voor
beperken en beheersen van explosieve atmosferen indien werknemers of andere gevaar lopen
veroorzaakt door deze explosieve atmosferen.

Toezicht

Pagina 66 van 125

Arbobesluit artikel 3.5g Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie
1.

Indien kan worden vermoed dat de atmosfeer op een plaats of in een ruimte in zodanige mate
stoffen bevat dat daardoor gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of
explosie, betreedt de werknemer die plaats of ruimte niet voordat uit een onderzoek is gebleken
dat het gevaar niet aanwezig is.
2.
Indien uit het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, blijkt dat het gev aar voor verstikking,
bedwelming, vergiftiging, brand of explosie aanwezig is, worden doeltreffende maatregelen
genomen zodat de werknemers die plaats of die ruimte zonder de gevaren, bedoeld in het eerste
lid, kunnen betreden.
3.
Er is in ieder geval sprake van:
a. gevaar voor verstikking indien de atmosfeer minder dan 18 volumeprocent zuurstof bevat;
b. gevaar voor bedwelming of vergiftiging indien de concentratie van de betreffende stoffen in de
atmosfeer hoger is dan de grenswaarden, bedoeld in artikel 4.3;
c. gevaar voor brand of explosie indien in de atmosfeer de concentratie van zuurstof hoger is dan
21 volumeprocent of de concentratie van brandbare gassen of dampen hoger is dan 10
volumeprocent van de onderste explosiegrens.
4.

Indien het niet mogelijk is om maatregelen, bedoeld in het tweede lid, te nemen en het
noodzakelijk is om zich in de gevaarlijke atmosfeer bedoeld in het eerste lid, te begeven, dan
wordt de werknemer permanent geobserveerd en worden doeltreffende maatregelen genomen
om deze werknemer:
a. te beschermen tegen het gevaar, bedoeld in het tweede lid;
b. bij direct gevaar onmiddellijk op doeltreffende wijze hulp te bieden.
Arbobesluit artikel 3.5g Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie
Dit artikel geeft aan dat medewerkers die in blootgesteld kunnen worden aan verstikking,
bedwelming, vergiftiging, brand of explosie permanent geobserveerd worden om bij direct
gevaar onmiddellijk op doeltreffende wijze hulp te kunnen bieden.
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Arbobesluit artikel 3.5h Veiligheid aan, op of in tankschepen
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Artikel 3.5g is niet van toepassing ten aanzien van de volgende werkzaamheden aan, op of in
tankschepen van een bij ministeriële regeling aangewezen categorie:
a. het schoonmaken;
b. het onderhouden, herstellen of verbouwen;
c. het geheel of gedeeltelijk slopen, waarbij gevaar bestaat voor brand, explosie, vergiftiging,
verstikking of bedwelming.
De in het eerste lid bedoelde werkzaamheden worden op veilige wijze verricht door of onder
toezicht van een persoon die beschikt over voldoende deskundigheid.
Bij ministeriële regeling worden werkzaamheden aangewezen, die uitsluitend worden verricht,
indien een gasdeskundige vooraf de gevaren voor de veiligheid en gezondheid van de
werknemers heeft beoordeeld en een verklaring heeft afgegeven die voldoet aan een bij
ministeriële regeling vast te stellen model.
Een gasdeskundige als bedoeld in het derde lid is in het bezit van een certificaat van
vakbekwaamheid gasdeskundige, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende
instelling.
Het certificaat van vakbekwaamheid gasdeskundige of een afschrift daarvan is op de
arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan de toezichthouder.
Ten aanzien van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, worden bij ministeriële regeling
nadere regels gesteld.
Arbobesluit artikel 3.5h Veiligheid aan, op of in tankschepen
Toezicht dient te worden gehouden het bij werkzaamheden die door niet deskundige personen
worden uitgevoerd, aan of in tankschepen die bij ministeriële regeling zijn aangewezen. Het
gaat hier om de volgende werkzaamheden: schoonmaken, onderhouden, herstellen of
verbouwen, geheel of gedeeltelijk slopen, waarbij gevaar bestaat voor brand, explosie,
vergiftiging, verstikking of bedwelming.

Arbobesluit artikel 3.46 Deskundig toezicht
Artikel 1.37, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op jeugdige werknemers die:
a.
arbeid verrichten waarbij gevaar voor instorting bestaat;
b.
arbeid verrichten aan, met of in de directe nabijheid van hoogspanningsinstallaties, bedoeld in
artikel 3.1.
Arbobesluit artikel 3.46 Deskundig toezicht
Dit artikel heeft betrekking op toezicht op jeugdigen die arbeid verrichten met instortgevaar of
arbeid met of in de directe nabijheid van hoogspanningsinstallaties (In aanvulling op Arbobesluit
artikel 1.37).
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Arbobesluit artikel 4.1b Zorgplicht van de werkgever
1.

In alle gevallen waarin werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke
stoffen, zorgt de werkgever voor een doeltreffende bescherming van de gezondheid en
veiligheid van de werknemer.
2.
Aan het bepaalde in het eerste lid wordt voldaan indien:
a. in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, de aard,
mate en duur van de blootstelling is beoordeeld in overeenstemming met artikel 4.2;
b. doeltreffende maatregelen zijn getroffen ter voorkoming of beperking van de blootstelling in
overeenstemming met de artikelen 4.1c en 4.4 dan wel in overeenstemming met de artikelen
4.17, 4.18 en 4.19;
c. preventieve maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van ongewilde gebeurtenissen in
overeenstemming met artikel 4.6.

Arbobesluit artikel 4.8 Ontplofbare stoffen
1.

2.

3.

4.

Arbeid waarbij voor demolitie, zijnde het springen van objecten of materialen, of voor onderhoud,
gebruik wordt gemaakt van stoffen die op grond van de Wet milieubeheer voldoen aan de
criteria voor indeling in de categorie “ontplofbaar”, bedoeld in artikel 9.2.3.1, tweede lid, onder a,
van die wet, wordt verricht volgens een vooraf opgesteld springplan of, bij de verkenning naar,
opsporing of winning van delfstoffen, een vooraf opgesteld programma. De inhoud van het
springplan of programma bevat een deugdelijke beschrijving van de uit te voeren
werkzaamheden, de daaraan verbonden gevaren en de wijze waarop deze gevaren zoveel
mogelijk voorkomen of beperkt zullen worden.
Demolitie- en onderhoudswerkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden verricht door of
onder voortdurend toezicht van een persoon die in het bezit is van een certificaat van
vakbekwaamheid springmeester met betrekking tot de soort arbeid die wordt verricht dat is
afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
Werkzaamheden bestaande uit het springen van materialen ten behoeve van de verkenning,
opsporing of winning van delfstoffen als bedoeld in het eerste lid worden verricht door personen
die in het bezit zijn van een getuigschrift van schietmeester dat is afgegeven door Onze Minister
of een door Onze Minister daartoe aangewezen instelling.
Het springplan of programma, bedoeld in het eerste lid, het certificaat van vakbekwaamheid
springmeester, bedoeld in het tweede lid, dan wel het getuigschrift van schietmeester, bedoeld
in het derde lid, of een afschrift daarvan zijn op de arbeidsplaats beschikbaar en worden
desgevraagd getoond aan de toezichthouder.
Arbobesluit artikel 4.8 Ontplofbare stoffen
Arbeid met stoffen die volgens de Wet milieubeheer vallen onder de categorie “ontplofbaar” en
die niet wordt uitgevoerd door een persoon die in het bezit is van een certificaat van
vakbekwaamheid springmeester, wordt onder voortdurend toezicht van een persoon die wel in
het bezit is van dit certificaat, uitgevoerd.
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Arbobesluit artikel 4.9 Professioneel vuurwerk
1.

2.

3.
4.

Arbeid waarbij professioneel vuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van het
Vuurwerkbesluit tot ontbranding wordt gebracht, ten behoeve daarvan ter plaatse wordt
opgebouwd, geïnstalleerd, gemonteerd, geassembleerd, dan wel na ontbranding verwijderd,
wordt verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan, dat een deugdelijke beschrijving bevat
van de uit te voeren werkzaamheden, de daaraan verbonden gevaren en de wijze waarop deze
gevaren zoveel mogelijk voorkomen of beperkt zullen worden.
De arbeid, bedoeld in het eerste lid, alsmede arbeid bestaande uit het bewerken van
professioneel vuurwerk in een inrichting als bedoeld in artikel 3.2.1 van het Vuurwerkbesluit,
wordt verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon, die in het bezit is van een
certificaat van vakbekwaamheid professioneel vuurwerk dat is afgegeven door Onze Minister of
een certificerende instelling.
Het in het eerste onderscheidenlijk tweede lid bedoelde werkplan en certificaat van
vakbekwaamheid of een afschrift daarvan zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden
desgevraagd getoond aan de toezichthouder.
Ten aanzien van het werkplan, bedoeld in het eerste lid, worden bij ministeriële regeling nadere
regels gesteld.
Arbobesluit artikel 4.9 Professioneel vuurwerk
Arbeid met professioneel vuurwerk, als bedoeld in het Vuurwerkbesluit, dat niet wordt
uitgevoerd door een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid
professioneel vuurwerk, wordt onder voortdurend toezicht van een persoon die wel in het bezit
is van dit certificaat, uitgevoerd.
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Arbobesluit artikel 4.54d Deskundigheid bij het werken met asbest
1.

De volgende werkzaamheden, indien de concentratie van asbeststof is ingedeeld in risicoklasse
2 of 3, worden verricht door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat asbestverwijdering,
dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling:
a. de werkzaamheden, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid;
b. het reinigen van de arbeidsplaats nadat een handeling als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid,
onderdeel a of b, is uitgevoerd.

2.
3.

Artikel 4.54b, met uitzondering van onderdeel a, is van overeenkomstige toepassing.
Voordat wordt aangevangen met het verwijderen van asbest is het bedrijf, bedoeld in artikel
4.54a, vijfde lid, in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel
4.54a, derde lid, voor zover van toepassing.
Bij de uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, wordt in het kader van de
risicobeoordeling, bedoeld in artikel 4.2, de indeling van de risicoklasse in het
inventarisatierapport als ondergrens gehanteerd.
De werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend
toezicht van een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het
toezicht houden op het werken met asbest, dat is afgegeven door Onze Minister of een
certificerende instelling.
Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is ten minste één persoon als bedoeld in het vijfde lid
werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst.
Voor zover de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere
persoon dan de persoon, bedoeld in het vijfde lid, is deze andere persoon in het bezit van een
certificaat vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest, dat is afgegeven door Onze
Minister of een certificerende instelling.
Indien de handelingen, bedoeld in artikel 5, onderdelen e en f, van het Productenbeslui t asbest
betrekking hebben op werkzaamheden met asbesthoudende grond, worden deze
werkzaamheden begeleid door een persoon die in het bezit is van een certificaat van
vakbekwaamheid arbeidshygiëne of veiligheidskunde als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid.
De certificaten, bedoeld in het eerste, vijfde en zevende lid, of afschriften daarvan en een
afschrift van het inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, derde lid, zijn op de arbeidsplaats
aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de
wet.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Arbobesluit artikel 4.54d Deskundigheid bij het werken met asbest
Arbeid met asbest, indien de concentratie van asbeststof is ingedeeld in risicoklasse 2 of 3, dat
niet wordt uitgevoerd door een persoon die in het bezit is van een certificaat van
vakbekwaamheid voortoezicht houden op het werken met asbest, wordt onder voortdurend
toezicht van een persoon die wel in het bezit is van dit certificaat, uitgevoerd.
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Arbobesluit artikel 4.106 Deskundig toezicht bij arbeid met gevaarlijke stoffen
Artikel 1.37, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op jeugdige werknemers die:
a.
arbeid verrichten met stoffen die voldoen aan de krachtens artikel 9.2.3.1 van de Wet
milieubeheer vastgestelde criteria voor indeling:
1° in een of meer van de categorieën “ontplofbaar”, “bijtend” en “irriterend”;
2° in de categorie “schadelijk”, indien deze stoffen tevens voldoen aan de bij of krachtens de Wet
milieubeheer vastgestelde criteria voor toekenning van R-zin 40.;
b.
c.
d.

arbeid verrichten met persgassen, onder druk vloeibaar gemaakte gassen, door sterke
temperatuurverlaging vloeibaar gemaakte gassen en opgeloste gassen;
arbeid verrichten aan of met kuipen, bassins, leidingen of reservoirs waarin zich een of meer van
de onder a of b bedoelde stoffen of gassen bevinden;
artikelen die ontplofbare stoffen bedoeld in artikel 2.2, onderdeel e, bevatten, vervaardigen of
hanteren.
Arbobesluit artikel 4.106 Deskundig toezicht bij arbeid met gevaarlijke stoffen
Dit artikel heeft betrekking op toezicht op jeugdigen die arbeid verrichten met verschillende in
het artikel aangegeven gevaarlijke stoffen of aan installaties die deze stoffen bevatten. (In
aanvulling op Arbobesluit artikel 1.37).
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Arbobesluit artikel 6.16 Duikarbeid
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Duikarbeid wordt verricht door een of meer duikers die worden bijgestaan door een reserveduiker
en een ploegleider.
De reserveduiker verricht slechts duikarbeid bestaande uit het verlenen van hulp aan en het
redden van in moeilijkheden geraakte duikers. Bij het gebruik van een duikklok is de
reserveduiker in de klok aanwezig.
De ploegleider is in het bezit van een certificaat duikploegleider met betrekking tot de soort
arbeid die hij verricht, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
In afwijking van het eerste lid, mag de ploegleider tevens als reserveduiker optreden, indien
duikarbeid wordt verricht in een vloeistof die in overwegende mate uit water bestaat met een
maximaal bereikbare diepte van 9 meter en een maximale stroomsnelheid van 0,5 meter per
seconde en waarbij geen voorzienbare kans bestaat dat de duikers in die vloeistof in
moeilijkheden raken.
Een ieder die duikarbeid heeft verricht, houdt hiervan aantekening in een persoonlijk
duiklogboek. In dit logboek worden, naast de aard van de duikarbeid, ten minste het gevolgde
duikschema inclusief het gevolgde decompressieverloop alsmede de verblijftijd in de vloeistof
aangetekend.
De duikers en de reserveduiker zijn in het bezit van een certificaat duikarbeid met betrekking tot
de soort arbeid die zij verrichten, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende
instelling.
Indien duikarbeid wordt verricht is de persoon, bedoeld in artikel 6.15, eerste lid, onder c, in het
bezit van een certificaat duikmedische begeleiding met betrekking tot de soort arbeid die hij
verricht, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
Het certificaat duikploegleider, het certificaat duikarbeid en het certificaat duikmedische
begeleiding, bedoeld in het derde respectievelijk het zesde en zevende lid, of afschriften daarvan
zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan de toezichthouder.
Het zesde lid is niet van toepassing op degene die in het kader van een opleiding tot duiker
duikarbeid verricht, mits dit gebeurt onder toezicht van een persoon die in het bezit is van een
certificaat als bedoeld in dat lid.
Arbobesluit artikel 6.16 Duikarbeid
Duikarbeid door een in opleiding zijnde duiker dient te worden verricht onder toezicht van een
persoon die in het bezit is van een certificaat duikarbeid met betrekking tot de soort arbeid.

Arbobesluit artikel 6.19 Caissonarbeid
1.
2.
3.
4.

Caissonarbeid wordt door ten minste twee personen verricht.
Ten minste 30 dagen vóór het verrichten van caissonarbeid wordt een daartoe aangewezen
toezichthouder hiervan schriftelijk in kennis gesteld, onder overlegging van een deugdelijk
werkplan.
Een caisson wordt gebouwd, geïnstalleerd, aangepast of gedemonteerd onder toezicht van een
speciaal daarvoor aangewezen persoon.
Caissons worden regelmatig door een speciaal daarvoor aangewezen persoon geïnspecteerd.
Arbobesluit artikel 6.19 Caissonarbeid
Dit artikel geeft aan dat caissonarbeid (werkzaamheden onder overdruk) alleen mag worden
verricht onder toezicht van een speciaal aangewezen persoon.
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Arbobesluit artikel 7.18a Hijs- en hefwerktuigen voor niet-geleide lasten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

In aanvulling op artikel 7.18 is dit artikel van toepassing op het gebruik van hijs- en
hefwerktuigen die dienen voor het hijsen of heffen van niet-geleide lasten.
Wanneer twee of meer hijs- of hefwerktuigen zodanig op een werkplek worden geïnstalleerd of
gemonteerd dat hun werkgebieden elkaar overlappen, worden doeltreffende maatregelen
genomen om botsingen tussen de lasten of delen van deze werktuigen te voorkomen.
Bij het gebruik van een mobiel hijs- of hefwerktuig worden doeltreffende maatregelen genomen
om te vermijden dat het werktuig kantelt, ongewild in beweging komt of wegglijdt.
Er wordt op toegezien dat de maatregelen, bedoeld in het derde lid, naar behoren worden
uitgevoerd.
Wanneer de bediener van een hijs- of hefwerktuig noch rechtstreeks noch door middel van
informatieverstrekkende hulpmiddelen de volledige baan van de last kan volgen, wordt een
werknemer aangewezen die met de bediener in verbinding staat om hem te leiden.
Voorts worden verdere organisatorische maatregelen genomen om ongewilde botsingen van de
last van het hijs- of hefwerktuig te voorkomen.
Wanneer lasten met de hand worden vast- of losgemaakt, zijn de werkzaamheden zodanig
georganiseerd dat de werknemer deze handelingen veilig kan verrichten en hierover direct of
indirect controle behoudt.
Alle handelingen voor het hijsen of heffen worden correct gepland teneinde de veiligheid van de
werknemers te garanderen.
De handelingen, bedoeld in het achtste lid, worden onder doeltreffend toezicht uitgevoerd.
Met name indien een last gelijktijdig wordt gehese n of geheven door twee of meer hijs- of
hefwerktuigen wordt een procedure vastgesteld en toegepast om een goede coördinatie van de
handelingen van de bedieners te waarborgen.
Indien hijs- of hefwerktuigen bij het geheel of gedeeltelijk uitvallen van de energietoevoer de
lasten niet meer kunnen houden, zijn doeltreffende maatregelen genomen om te vermijden dat
werknemers aan de daarmee verbonden gevaren worden blootgesteld.
Op de lasten, bedoeld in het elfde lid, wordt voortdurend toezicht gehouden, tenzij de toegang
tot de gevarenzone wordt verhinderd en de lasten volkomen veilig zijn vastgemaakt en worden
vastgehouden.
In de open lucht gebruikte hijs- en hefwerktuigen worden stilgelegd zodra de
weersomstandigheden zodanig verslechteren dat de be drijfsveiligheid in gevaar komt en de
werknemers aan gevaren worden blootgesteld. In dit geval worden doeltreffende
beschermingsmaatregelen genomen, in het bijzonder om te verhinderen dat het hijs - of
hefwerktuig kantelt.
Arbobesluit artikel 7.18a Hijs- en hefwerktuigen voor niet-geleide lasten
In dit artikel wordt aangegeven dat hijs- en hefhandelingen van niet-geleide lasten uitgevoerd
dient te worden onder doeltreffend toezicht.

Toezicht
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Arbobesluit artikel 7.23c Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van toegangs- en
positioneringstechnieken met lijnen
1.

Bij het gebruik van toegangs- en positioneringstechnieken met lijnen als bedoeld in artikel 7.23,
derde lid, wordt aan de volgende voorwaarden voldaan:
a. het systeem omvat ten minste twee afzonderlijk verankerde lijnen, te weten:
1° een werklijn die dient om op of uit de arbeidsplaats te komen, en
2° een veiligheidslijn die als reservelijn fungeert;
b. de werknemers beschikken over en maken gebruik van een geschikt harnas dat voldoetaan de
bepalingen, vastgesteld bij of krachtens afdeling 1 van hoofdstuk 8,waardoor zij verbonden zijn
met de veiligheidslijn;
c. de werklijn is voorzien van:
1° een veilig stijg- en afdaalmechanisme, en
2° een zelfblokkerend mechanisme waardoor de gebruiker, wanneer hij de controle over zijn
bewegingen verliest, niet kan vallen;
d. de veiligheidslijn is uitgerust met een beweegbaar valbeveiligingsmechanisme dat de werknemer
in zijn bewegingen volgt;
e. de gereedschappen en andere hulpstukken die de werknemer g ebruikt, zijn verbonden met het
harnas of het zitje van de werknemer, bedoeld in artikel 7.23, vierde lid, of op een andere,
passende wijze bevestigd;
f. het werk wordt naar behoren gepland en er wordt toezicht gehouden opdat zo nodig de
werknemer onmiddellijk hulp kan worden geboden;
g. de betrokken werknemers ontvangen een adequate en specifieke opleiding voor de beoogde
werkzaamheden, in het bijzonder betreffende de reddingsprocedures.

2.

In uitzonderlijke omstandigheden waarin het gebruik van twee lijne n, gezien de risicoinventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, het werkgevaarlijker zou maken, kan
het gebruik van één enkele lijn worden toegestaan mits passende maatregelen zijn genomen om
de veiligheid te waarborgen.
Arbobesluit artikel 7.23c Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van toegangs- en
positioneringstechnieken met lijnen
Er wordt toezicht gehouden bij het gebruik van toegangs- en positioneringstechnieken met
lijnen opdat zo nodig onmiddellijk hulp kan worden gebod en.

Toezicht
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Arbobesluit artikel 7.32 Bedienen van torenkranen, mobiele kranen en funderingsmachines
1.

Een torenkraan, mobiele kraan of funderingsmachine die behoort tot een bij ministeriële regeling
omschreven categorie, mag slechts worden bediend door een persoon die:
a. in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid dat is afgegeven door Onze Minister of
een certificerende instelling;
b. in een zodanige lichamelijke en geestelijke toestand verkeert, dat hij in staat is de aan de
bediening van het desbetreffende arbeidsmiddel verbonden gevaren te onderkennen en te
voorkomen.

2.

Het certificaat van vakbekwaamheid of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en
wordt desgevraagd getoond aan de toezichthouder.
Het eerste lid is niet van toepassing op degene die in het kader van een opleiding tot machinist
een torenkraan, mobiele kraan of funderingsmachine bedient, mits dit gebeurt onder toezicht van
een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid als bedoeld in het eerste
lid, onder a.

3.

Arbobesluit artikel 7.32 Bedienen van torenkranen, mobiele kranen en funderingsmachine
Bediening van een torenkraan, mobiele kraan en funderingsmachine door een in opleiding
zijnde machinist dient te worden verricht onder toezicht van een persoon die in het bezit is van
een certificaat van vakbekwaamheid.
Arbobesluit artikel 7.39 Deskundig toezicht
Artikel 1.37, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op jeugdige werknemers die:
a.
arbeid verrichten, bestaande in het besturen van trekkers en het in rechtstreeks verband
daarmee aan- of afkoppelen van aanhangwagens of werktuigen;
b.
arbeid verrichten met wilde, giftige of andere dieren die gevaar opleveren;
c.
dieren industrieel slachten;
d.
op basis van stukloon ongevarieerde, zich in een kort tijdsbestek herhalende arbeid verrichten,
en arbeid verrichten waarbij het tempo op een zodanige wijze wordt beheerst dat de jeugdige
werknemer zelf verhinderd wordt het tempo van de arbeid te beïnvloeden.
Arbobesluit artikel 7.39 Deskundig toezicht
Dit artikel heeft betrekking op toezicht op jeugdigen die arbeid verrichten met trekkers, arbeid
verricht met wilde, giftige of andere dieren die gevaar opleveren, industrieel slachten, arbeid op
basis van stukloon, niet variërend en zich in kort tijdsbestek herhalend terugkeert, arbeid
waarbij het tempo niet beïnvloedt kan worden en als hinderlijk wordt ervaren. (In aanvulling op
Arbobesluit artikel 1.37).

Toezicht
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Arboregeling artikel 4.4 Schoonmaken
1.

Alvorens werknemers de schoon te maken ruimten betreden, is vastgesteld dat zulks zonder
gevaar voor de veiligheid en gezondheid kan geschieden.
2.
Een schoon te maken ruimte wordt niet betreden zolang als gevolg van werkzaamheden in een
aangrenzende ruimte de temperatuur van de schotten aanmerkelijk hoger kan worden dan de
omgevingstemperatuur.
3.
Een schoon te maken ruimte wordt evenmin betreden zolang in een aangrenzende ruimte een
explosief mengsel aanwezig is en deze ruimte niet is gesloten.
4.
Tijdens het schoonmaken worden aan dek en in de ladingzone geen andere werkzaamheden
verricht dan die welke verband houden met het schoonmaken, tenzij deze werkzaamheden
plaatsvinden tijdens een gesloten schoonmaakproces en uitsluitend betrekking hebben op laden
en lossen. Het schoonmaken en de laad- en loswerkzaamheden:
a. vinden volledig gescheiden plaats;
b. beïnvloeden elkaar niet;
c. staan onder voortdurend toezicht.
Arboregeling artikel 4.4 Schoonmaken
Dit artikel geeft aan dat er voortdurend toezicht dient te zijn op personen die schoonmaak
werkzaamheden verrichten in ruimten of op, in of aan tankschepen waar gevaarlijke stoffen
aanwezig zijn.

Toezicht
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Bijlage VI – Basisinpectiemodule (BIM)

Toezicht

Pagina 78 van 125

Toezicht

Pagina 79 van 125

Toezicht

Pagina 80 van 125

Toezicht

Pagina 81 van 125

Toezicht

Pagina 82 van 125

Toezicht

Pagina 83 van 125

Toezicht

Pagina 84 van 125

Toezicht

Pagina 85 van 125

Bijlage VII – Eis tot naleving
Arbowet Artikel 27 Eis tot naleving
1.
2.
3.
4.
5.

Een daartoe aangewezen toezichthouder kan aan een werkgever een eis stellen betreffende de
wijze waarop een of meer bepalingen gesteld bij of krachtens deze wet moeten worden
nageleefd.
Een eis vermeldt van welke regelen hij de wijze van naleving bepaalt en bevat de termijn
waarbinnen eraan moet zijn voldaan.
De werkgever is verplicht om aan de eis te voldoen. De werknemers zijn verplicht aan de eis te
voldoen voor zover zulks bij de eis is bepaald. De werkgever draagt zorg dat de werknemers van
de op hen rustende verplichting zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld.
Voor de toepassing van de vorige leden worden met een werkgever gelijkgesteld:
de in artikel 16, zevende, achtste en negende lid, bedoelde personen voor zover het betreft de
krachtens dat artikel omschreven verplichtingen.
Een eis kan worden gesteld tot naleving van de artikelen 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, eerste tot en met
vierde lid, negende en tiende lid, 14, eerste, tweede en zesde lid, 14a, tweede, derde en vierde
lid, 15, eerste en derde lid, 16, voorzover dat bij de krachtens dat artikel gestelde regels is
bepaald, 18 en 19.

Toezicht
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Bijlage VIII – Jurisprudentie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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16.
17.
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20.
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28.
29.
30.
31.
32.
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35.
36.
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Bijlage IX – Beleidsregel boeteoplegging
Arbeidsomstandighedenwetgeving
Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving




Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2012,
G&VW/AA/2012/16953, tot vaststelling van de Beleidsregel boeteoplegging
arbeidsomstandighedenwetgeving
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op de artikelen 33, eerste en tweede lid, en 34 van de Arbeidsomstandighedenwet;
Besluit:

Artikel 1. Boeteoplegging
o

o

o

o
o

Toezicht

1. In deze beleidsregel wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen overtredingen, te
weten:
 a. een zware overtreding (ZO), oftewel een overtreding die in de bijlage als
ZO is aangemerkt en waarvoor direct een boete wordt gegeven;
 b. een overtreding met directe boete (ODB), oftewel een overtreding die in de
bijlage als ODB is aangemerkt en waarvoor direct een bestuurlijke boete
wordt gegeven; en
 c. een overige overtreding (OO), oftewel een overtreding die in de bijlage als
OO is aangemerkt en waarvoor eerst een waarschuwing wordt gegeven of
een eis wordt gesteld en pas, nadat dezelfde of soortgelijke overtreding
opnieuw wordt geconstateerd, wordt overgegaan tot boeteoplegging.
2. Hiernaast geldt in deze beleidsregel als overtreding met directe boete de
overtreding die de directe aanleiding is geweest voor een arbeidsongeval als bedoeld
in artikel 9, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet.
3.
 a. Bij de berekening van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 33,
eerste en tweede lid, en artikel 34 van de Arbeidsomstandighedenwet worden
zeven categorieën normbedragen onderscheiden, te weten:
 1°. het 1e normbedrag € 340;
 2°. het 2e normbedrag € 750;
 3°. het 3e normbedrag € 1500;
 4°. het 4e normbedrag € 3000;
 5°. het 5e normbedrag € 4500;
 6°. het 6e normbedrag € 9000;
 7°. het 7e normbedrag € 13500;
 b. In afwijking van onderdeel a wordt voor het door een werkgever niet
onverwijld melden van een arbeidsongeval als bedoeld in artikel 9, eerste lid,
van de Arbeidsomstandighedenwet en waarbij de toezichthouder geen
onderzoek meer kan verrichten, een boetenormbedrag opgenomen van
€ 50000.
4. Overtredingen die meermalen voorkomen, kunnen maximaal drie keer in de
berekening van de op te leggen bestuurlijke boete worden meegenomen.
5. De totale bij een boetebeschikking op te leggen bestuurlijke boete bestaat, in geval
er sprake is van meer dan één overtreding, uit de som van de per overtreding
berekende boetebedragen.
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o
o

6. De bestuurlijke boete die per boetebeschikking aan een werknemer kan worden
opgelegd, bedraagt maximaal € 450.
7. In de bijlage bij deze beleidsregel is per artikel, artikellid of onderdeel daarvan, dat
is aangemerkt als overtreding waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd
bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet, aangegeven welk categorie
normbedrag zal worden opgelegd en om welk type overtreding het gaat.
Tevens is in de bijlage aangegeven voor welke overtredingen een boete aan een
werknemer kan worden opgelegd.

o

8. De in het derde lid genoemde normbedragen zijn uitgangspunt voor de berekening
van op te leggen bestuurlijke boetes voor bedrijven of instellingen met 500 of meer
werknemers. Voor bedrijven of instellingen van geringere omvang geldt het volgende:
 a. bedrijven of instellingen met minder dan 5 werknemers betalen 10 procent;
 b. bedrijven of instellingen met 5 tot en met 9 werknemers betalen 20 procent;
 c. bedrijven of instellingen met 10 tot en met 39 werknemers betalen 30
procent;
 d. bedrijven of instellingen met 40 tot en met 99 werknemers betalen 50
procent;
 e. bedrijven of instellingen met 100 tot en met 249 werknemers betalen 60
procent;
 f. bedrijven of instellingen met 250 tot en met 499 werknemers betalen 80
procent.
Een al dan niet op bedrijfsgrootte gecorrigeerd normbedrag is het uitgangsbedrag voor
eventuele verdere boeteberekening.
Bij overtredingen begaan door anderen dan de werkgever, te weten: de
opdrachtgever, de ontwerpende partij en de uitvoerende partij bedoeld in artikel 1.1,
tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, wordt niet gecorrigeerd naar het
aantal werknemers. In dat geval zijn de in de bijlage genoemde normbedragen
uitgangspunt voor de berekening van de op te leggen b estuurlijke boete.
Bij overtredingen begaan door werknemers geldt als uitgangspunt voor de berekening
van de op te leggen bestuurlijke boete een normbedrag dat is gecorrigeerd voor
bedrijven of instellingen met minder dan 5 werknemers.

o

9.




Toezicht

a. Voor de boeteberekening van overtredingen geconstateerd op locaties of in
filialen, wordt als bedrijfs/instellingsgrootte het aantal werknemers van de
gehele juridische eenheid gehanteerd;
b. Voor een bestuurlijke boete die wordt opgelegd aan degene bij wie
vrijwilligers werkzaam zijn wordt voor de bedrijfsgrootte uitgegaan van het
aantal vrijwilligers dat ten tijde van de overtreding werkzaam was op de locatie
waar de overtreding heeft plaatsgevonden.
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o

o

o
o

o

o

Toezicht

10. Bij de berekening van de op te leggen bestuurlijke boete kunnen één of meer van
de volgende factoren aan de orde zijn en leiden tot verhoging van het al dan niet op
bedrijfsgrootte gecorrigeerde normbedrag:
 a. bij een arbeidsongeval dat leidt tot de dood worden de boetenormbedragen
van de daaraan ten grondslag liggende overtredingen vermenigvuldigd met
vijf;
 b. bij een arbeidsongeval dat leidt tot een blijvend letsel of een
ziekenhuisopname als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de
Arbeidsomstandighedenwet worden de boetenormbedragen van de daaraan
ten grondslag liggende overtredingen vermenigvuldigd met vier;
 c. in het geval van zware overtredingen (ZO), wordt het normbedrag
vermenigvuldigd met twee;
 d. indien meer dan tien, respectievelijk meer dan vijftig werknemers aan een
niet-administratieve overtreding zijn blootgesteld wordt het normbedrag
vermenigvuldigd met anderhalf, respectievelijk twee.
11. Bij de berekening van de op te leggen bestuurlijke boete kunnen één of meer van
de volgende factoren aan de orde zijn en achtereenvolgens leiden tot verlaging van
het al dan niet op bedrijfsgrootte gecorrigeerde normbedrag:
 1°. indien de werkgever aantoont dat hij de risico’s van de werkzaamheden
waarbij de overtreding zich heeft voorgedaan voldoende hee ft
geïnventariseerd, een veilige werkwijze heeft ontwikkeld die voldoet aan de
vereisten van de Arbeidsomstandighedenwetgeving, deugdelijke, voor de
arbeid geschikte, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen ter
beschikking heeft gesteld en de verdere nodige maatregelen heeft getroffen
wordt de bestuurlijke boete gematigd met eenderde;
 2°. indien de werkgever bovendien aantoont dat hij voldoende instructies
heeft gegeven, wordt de bestuurlijke boete gematigd met nog eenderde; en
 3°. indien de werkgever bovendien aantoont dat hij adequaat toezicht heeft
gehouden, wordt geen bestuurlijke boete opgelegd.
12. Als werkgever in de zin van het elfde lid wordt mede begrepen degene bij wie
vrijwilligers werkzaam zijn.
13. Bij de vaststelling of sprake is van herhaling van dezelfde of soortgelijke
overtredingen wordt bij zelfstandig opererende nevenvestigingen van rechtspersonen
gehandeld alsof deze afzonderlijke ondernemingen zijn.
14. Indien rechtspersonen langer dan zes aaneengesloten maanden op dezelfde
bouwlocatie werkzaamheden verrichten, wordt die bouwlocatie beschouwd als
nevenvestiging als bedoeld in het dertiende lid.
15. Het dertiende en veertiende lid zijn niet van toepassing op ernstige overtredingen,
als bedoeld in artikel 9.10a, derde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
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Artikel 2
De Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving wordt ingetrokken.
Artikel 3. Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.
Artikel 4. Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel boeteoplegging
arbeidsomstandighedenwetgeving.


Deze beleidsregel zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 27 november 2012
De
Minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
L.F. Asscher.

Toezicht
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Bijlage X – Uitspraak ECLI:NL:RVS:2009:BJ3415
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Bijlage XI – Uitspraak ECLI:NL:RVS:2013:BZ4006
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Bijlage XII – Uitspraak ECLI:NL:RVS:2010:BL0692
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Bijlage XIII – Uitspraak ECLI:NLRVS:2012:BY5909
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Bijlage XIV – Online enquête
Toezicht op uitvoerende werkzaamheden
Vanuit de Arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbowet) wordt van de werkgever verwacht toezicht te
houden op de werkzaamheden die hij/zij laat verrichten. Alleen valt uit de Arbowet niet exact op te
maken wanneer aan deze eis wordt voldaan.
Wat voldoende adequaat toezicht is, is voor veel bedrijven om deze reden dan ook een vraagteken.
Veelal krijgt een bedrijf pas na een ongeval of na een bezoek van de Inspectie SZW antwoord op deze
vraag.
Met mijn scriptie wil ik handvatten bieden om de vraag of er voldoende adequaat toezicht is/wordt
gehouden, positief te kunnen beantwoorden.
Twee van onderzoeksgebieden die onderdeel uitmaken van mijn scriptie zijn:
1. Hoe is toezicht geregeld bij verschillende bedrijven?
2. Welke aspecten zijn van belang voor het bepalen van de frequentie van toezicht en welke
waarde moet aan deze aspecten worden toegekend?
De enquête is opgebouwd uit twee onderdelen:
1. Vragen met betrekking tot toezicht binnen het bedrijf, de organisatie of afdeling waarin u
werkzaam bent.
2. Aspecten die een rol kunnen spelen bij het bepalen van de frequentie van toezicht, dez e
aspecten zijn op te delen in persoonsgebonden, bedrijfsgebonden en arbeidsgebonden
aspecten.
Het doel van deze enquête is:
1. Een globaal beeld te krijgen hoe bedrijven omgaan met toezicht op de uitvoering van
werkzaamheden.
2. Het opstellen van een "tool" die handvatten kan bieden voor het bepalen van de frequentie
van toezicht op de uitvoering van werkzaamheden.
Het verzoek is om bij de openvragen in deze enquête korte, duidelijke omschrijving te geven, dit
verzoek geldt ook indien er om suggesties gevraagd wordt.
Alvast hartelijk bedankt voor uw tijd.
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1)
Wordt er toezicht gehouden op uitvoerende werkzaamheden binnen het bedrijf, de organisatie of
afdeling waarin u werkt?
Ja
Nee
2)
Is er een beleid aanwezig voor het houden toezicht?
Dit kan bijvoorbeeld geborgd zijn in een managementsysteem zoals OHSAS 18001.
Ja
Nee
3)
Hoe wordt binnen het bedrijf, de organisatie of afdeling waarin u werkt, de frequentie van
toezicht bepaald?
Met frequentie wordt bedoeld: niet, steekproefsgewijs, maandelijks, wekelijks, dagelijks, continu etc.
4)
Hoe wordt binnen het bedrijf, de organisatie of afdeling waarin u werkt bepaald door wie toezicht
wordt gehouden?
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan: onderling, leidinggevende, manager, directie, aangewezen
toezichthouder etc.
5)
Wordt het gehouden toezicht bij het bedrijf, de organisatie of afdeling waarin u werkt
vastgelegd?
Met vastleggen wordt bedoeld: geregistreerd zodat dit aantoonbaar gemaakt kan worden indien
bijvoorbeeld de Inspectie SZW hier om vraagt.
Ja
Nee
6)
Hoe wordt het gehouden toezicht vastgelegd binnen het bedrijf, de organisatie of afdeling waarin
u werkt?
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7)
Hoe kan volgens u gehouden toezicht het beste aantoonbaar gemaakt worden?
Met aantoonbaar wordt bedoeld: indien bijvoorbeeld de Inspectie SZW vraagt of er voldoende toezicht
is gehouden u dit kunt bewijzen.
8)
De leeftijd van de medewerker(s).

1

2

3

4

5

9)
Het opleidingsniveau van de medewerker(s).
Gebaseerd op: ongeschoold, laag geschoold, gemiddeld geschoold of hoog geschoold.

1

2

3

4

5

10)
De door de medewerker(s) gevolgde veiligheidsopleiding(en).
Denk hierbij aan bijvoorbeeld een VCA opleiding, gebruik hoogwerker, gebruik heftruck etc.

1

2

3

4

5

11)
De werkervaring van de medewerker(s) op het gebied van de uit te voeren werkzaamheden.
Gebaseerd op: geen tot weinig werkervaring (beginner), redelijke werkervaring (gevorderd) of veel
werkervaring (expert).

1
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12)
Het veiligheid bewustzijnsniveau van de medewerker(s).
Bijvoorbeeld:
Laag veiligheidsbewustzijnsniveau: Medewerker(s) is totaal niet bezig met zijn veiligheid: "dit doen
we altijd zo".
Hoog veiligheidsbewustzijnsniveau: Medewerker(s) is zich terdege bewust van zijn veiligheid
en maakt bewuste afwegingen bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden en zal geen onaanvaardbare
risico's nemen bij de uitvoering hiervan.

1

2

3

4

5

13)
De verantwoordelijkheid van de bij de werkzaamheden betrokken medewerker(s), toegekend en
te verwachten vanuit zijn/haar functie.
Gebaseerd op onderstaande:
Operationeel: geringe (klein) verantwoordelijkheid
Management: aanzienlijke (gemiddeld) verantwoordelijkheid
Directie: grote (groot) verantwoordelijkheid

1

2

3

4

5

14)
Welke persoonsgebonden aspecten zijn volgens u nog meer van belang bij het bepalen van de
frequentie van toezicht?
15)
De veiligheidscultuur van de organisatie of het bedrijf.
Bijvoorbeeld zoals hieronder opbouwend weergegeven:

1
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16)
De onderlinge aanspreekcultuur in het bedrijf of de organisatie.
Bijvoorbeeld:
Geen aanspreekcultuur: medewerkers voelen zich bezwaard om collega's te wijzen op onveilige
handelingen en/of situaties.
Wel aanspreekcultuur: het aanspreken van collega's op onveilige handelingen en/of situaties is heel
normaal.

1

2

3

4

5

17)
De aanwezigheid van een bedrijfscertificeringen op het gebied van veiligheid
(arbeidsomstandigheden).
Met bedrijfscertificering wordt bedoeld: een certificering die een bepaald niveau van veiligheid(beleid)
van een bedrijf of organisatie aangeeft, bijvoorbeeld: VCA of OHSAS 18001.

1

2

3

4

5

18)
Welke andere bedrijfsgebonden aspecten zijn volgens u ook van belang bij het bepalen van de
frequentie van toezicht op uitvoerende werkzaamheden?
19)
De aan de arbeid gerelateerde risico's.
Gebaseerd op:
Arbeid met een beperkt risico (laag):
Geen acuut gevaar, geen ernstig gevolg
Arbeid met een gering risico (gemiddeld):
Acuut gevaar, geen ernstig gevolg
Geen acuut gevaar, ernstig gevolg
Arbeid met een hoog risico (hoog):
Acuut gevaar, ernstig gevolg

1
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20)
Het aantal uitvoerende betrokken bij de werkzaamheden.
Denk hierbij aan: alleen werken, werken in tweetal of werken met meer dan 2 personen (teamverband).

1

2

3

4

5

21)
De aard van de werkzaamheden.
Gebaseerd op:
Dagelijks: routine werkzaamheden
Geregeld: planmatige werkzaamheden
Zelden: incidentele of ad hoc werkzaamheden

1

2

3

4

5

22)
Welke aan de arbeid gebonden aspecten zijn volgens u nog meer van belang bij het bepalen van
de frequentie van toezicht?
Hartelijk bedankt voor het invullen van deze enquête.
Mocht u geïnteresseerd zijn in de uitkomsten, neem dan gerust contact op:
E-mail: sander.hinderks@arbosupport.nl
Telefoon: +316 29 10 64 80
Met vriendelijke groet,
Sander Hinderks
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Bijlage XV – Berekening waarden en weegfactoren
Leeftijd (persoonsgebonden aspect)
Weegfactor aspect
Leeftijd
Opleidingsniveau (persoonsgebonden aspect)
Weegfactor aspect
Opleidingsniveau
Taakgerichte opleiding(en) en instructie(s) (persoonsgebonden aspect)
Waarden variabelen
Geen taakgerichte opleiding(en) en instructie(s) gevolgd
Wel taakgerichte opleiding(en) en instructie(s) gevolgd
Weegfactor aspect
Taakgerichte opleiding(en) en instructie(s)
Werkervaring (persoonsgebonden aspect)
Waarden variabelen3
Beginner (geen tot weinig werkervaring op het gebied van de uit te voeren werkzaamheden)
Gevorderd (redelijke ervaring op het gebied van de uit te voeren werkzaamheden)
Expert (veel ervaring op het gebied van de uit te voeren werkzaamheden)
Weegfactor aspect
Werkervaring
Afkomst (persoonsgebonden aspect)
Weegfactor aspect
Afkomst
Functie (persoonsgebonden aspect)
Waarden variabelen
Operationeel (geringe verantwoordelijkheid)
Management (gemiddelde verantwoordelijkheid)
Directie (grote verantwoordelijkheid)
Weegfactor aspect
Functie
Weegfactor persoonsgebonden aspecten
Persoonsgebonden aspecten
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Toegekende weegfactoren
5 5 5
5
4 4 3

3

3

3

3

3

1

Berekening van gemiddelde weegfactor
(5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3) / 11 = 3,7

Toegekende weegfactoren
4 4 4
4
3 3 3

3

3

3

2

2

1

Berekening van gemiddelde weegfactor
( 4 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2) / 11 = 3,1

Toegekende waarden
5 5 5
5 5 5
5
4 3 3
3 3 3
2
Toegekende weegfactoren
5 4 4
4 4 3,5 3
Toegekende waarden
5 5 5
5 5 5 5
4 4 4
4 3 3 3
4 3 3
3 3 2 2
Toegekende weegfactoren
5 5 4,5 4 4 4 3
Toegekende weegfactoren
4 4 3
3 2 2 2
Toegekende waarden
5 5 5 5 4 4 3
5 4 4 4 3 3 3
5 5 4 3 3 2 2
Toegekende weegfactoren
3 3 3 3 3 3 2,5
Toegekende weegfactoren
5 5 5 4 4 4 4

5
2

4
2

4
2

4
2

3
2

3
1

3

3

2

2

2

2

Berekening van gemiddelde waarde
(5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 3) / 11 = 4,6
(3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2) / 11 = 2,5
Berekening van gemiddelde weegfactor
(4 + 4 + 4 + 4 + 3,5 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2) / 11 = 3,1

5
5
3
3
1,5 1

5
3
1

5
2
1

4
2
1

3
2
1

3

3

3

3

2

2

Berekening van gemiddelde waarde
(5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4) / 11 = 4,9
(4 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2) / 11 = 3,1
(3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 1,5 + 1 + 1 + 1 + 1) / 11 = 2,0
Berekening van gemiddelde weegfactor
(5 + 4,5 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2) / 11 = 3,5

2

2

2

2

1

1

Berekening van gemiddelde weegfactor
(4 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1) / 11 = 2,3

3
3
2

3
3
1

3
2
1

3
2
1

3
1
1

2
1
1

2

2

2

1

1

1

4

4

3

3

3

2

Berekening van gemiddelde waarde
(5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3) / 11 = 3,7
(4 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 1) / 11 = 2,9
(5 + 4 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1) / 11 = 2,3
Berekening van gemiddelde weegfactor
(3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2,5 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1) / 11 = 2,3
Berekening van gemiddelde weegfactor
(5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3) / 11 = 3,9

Arbeidsrisico’s (werkgebonden aspect)
Waarden variabelen
Arbeid met hoog risico (hoog)
Arbeid met gering risico (gemiddeld)
Arbeid met beperkt risico (laag)
Weegfactor aspect
Arbeidsrisico’s
Frequentie van activiteit (werkgebonden aspect)
Waarden variabelen
Zelden (incidenteel / ad hoc)
Dagelijks (routine)
Georganiseerd (planmatig)
Weegfactor aspect
Frequentie van activiteit
Personele bezetting (werkgebonden aspect)
Waarden variabelen
Alleen werken
Werken met 2 personen
Werken met meer dan 2 personen
Weegfactor aspect
Personele bezetting
Werkbeschrijving (werkgebonden aspect)
Waarden variabelen
Geen werkplan / procedure aanwezig (improvisatie)
Wel werkplan / procedure aanwezig (handelen volgens plan)
Weegfactor aspect
Werkbeschrijving
Tijd (werkgebonden aspect)
Waarden variabelen
Tijdsdruk / hoge werkdruk / stress
Geen tijdsdruk / geen werkdruk
Weegfactor aspect
Tijd
Weegfactor werkgebonden aspecten
Werkgebonden aspecten
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Toegekende waarden
5 5 5 5 5 5
5
4 4 4 4 4 3,5 3
4 3 3 3 3 2
2
Toegekende weegfactoren
5 5 5 5 5 5 4
Toegekende waarden
5 5 5 5 5 5
5
5 4 4 4 4 3,5 3
5 4 3 3 3 2
2
Toegekende weegfactoren
4 4 4 4 4 3
3
Toegekende waarden
5 5 5 5
5 5 5
5 4 4 3,5 3 3 3
4 4 3 3
3 3 2
Toegekende weegfactoren
4 4 4 4
4 3 3
Toegekende waarden
5 5 5 5 5 5 5
3 3 3 2 2 2 2
Toegekende weegfactoren
5 5 5 4 3 3 3
Toegekende waarden
5 5 5 5 5 5 5
5 3 3 3 3 2 2
Toegekende weegfactoren
5 5 4 4 4 4 3
Toegekende weegfactoren
5 5 5 4 4 4 4
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5
3
1

5
3
1

5
3
1

5
3
1

5
3
1

3
3
1

4

4

4

4

3

2

4
3
2

4
3
2

4
3
2

3
3
1

3
2
1

2
1
1

3

3

2

2

2

2

5
2
2

4
2
2

4
2
1

4
2
1

3
1
1

3
1
1

3

3

3

2

2

1

4
2

4
2

4
2

3
2

3
1

2
1

3

3

2

2

2

2

5
2

5
2

5
2

3
1

3
1

3
1

3

3

3

2

2

2

4

3

3

3

3

2

Berekening van gemiddelde waarde
(5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5) / 11 = 5,0
(4 + 4 + 4 + 4 + 3,5 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3) / 11 = 3,4
(3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 11 = 1,9
Berekening van gemiddelde weegfactor
(5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 3) / 11 = 4,4
Berekening van gemiddelde waarde
(5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3) / 11 = 4,4
(4 + 4 + 4 + 4 + 3,5 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2) / 11 = 3,3
(4 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1) / 11 = 2,3
Berekening van gemiddelde weegfactor
(4 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2) / 11 = 3,1
Berekening van gemiddelde waarde
(5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 3) / 11 = 4,6
(4 + 4 + 3,5 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1) / 11 = 2,7
(4 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1) / 11 = 2,3
Berekening van gemiddelde weegfactor
(4 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2) / 11 = 3,2
Berekening van gemiddelde waarde
(5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3) / 11 = 4,4
(3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1) / 11 = 2,1
Berekening van gemiddelde weegfactor
(5 + 5 + 4 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2) / 11 = 3,2
Berekening van gemiddelde waarde
(5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 3 + 3) / 11 = 4,6
(3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1) / 11 = 2,2
Berekening van gemiddelde weegfactor
(5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2) / 11 = 3,4
Berekening van gemiddelde weegfactor
(5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 3) / 11 = 3,8

Bedrijfscultuur (bedrijfsgebonden aspect)
Waarden variabelen
Ontkennend
Reactief
Berekend
Proactief
Generatief
Weegfactor aspect
Bedrijfscultuur
Aanspreekcultuur (bedrijfsgebonden aspect)
Waarden variabelen
Geen aanspreekcultuur
Wel aanspreekcultuur
Weegfactor aspect
Aanspreekcultuur
Bedrijfscertificering(en) (bedrijfsgebonden aspect)
Waarden variabelen
Geen bedrijfscertificering m.b.t. arbeidsomstandigheden
Wel bedrijfscertificering m.b.t. arbeidsomstandigheden
Weegfactor aspect
Bedrijfscertificering(en)
Weegfactor bedrijfsgebonden aspecten
Bedrijfsgebonden aspecten

Toezicht

Toegekende waarden
5 5
5 5 5 5
5 4,5 4 4 4 4
4 4
3 3 3 3
3 3
2 2 2 2
3 2
1 1 1 1
Toegekende weegfactoren
5 5
5 4 4 4

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
2
2
1

5
4
2
1
1

3
2
2
1
1

3

3

3

3

2

1

1

Toegekende waarden
5 5 5 5 5 5 4
3 3 3 2 2 2 2
Toegekende weegfactoren
4 4 4 4 4 4 4
Toegekende waarden
5 5 5 4 4 4 3
3 3 3 3 3 2 2
Toegekende weegfactoren
3 3 3 3 2 2 2
Toegekende weegfactoren
5 4 4 3 3 3 3
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4
2

4
2

3
2

3
1

3
1

2
1

3

3

2

2

2

1

3
2

3
2

2
1

2
1

2
1

2
1

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

Berekening van gemiddelde waarde
(5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5) / 11 = 5,0
(4,5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 +4) / 11 = 4,1
(4 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2) / 11 = 2,9
(3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1) / 11 = 2,0
(2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 11 = 1,1
Berekening van gemiddelde weegfactor
(5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 1) / 11 = 3,4
Berekening van gemiddelde waarde
(5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3) / 11 = 4,2
(3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1) / 11 = 2,0
Berekening van gemiddelde weegfactor
(4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2) / 11 = 3,3
Berekening van gemiddelde waarde
(5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2) / 11 = 3,4
(3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1) / 11 = 2,1
Berekening van gemiddelde weegfactor
(3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1) / 11 = 1,9
Berekening van gemiddelde weegfactor
(4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1) / 11 = 2,5

