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SA}ÍENVATTING

Dit rapport geeft regelingen en aanbevelingen voor de aanpak van

de lawaaiproblematiek in bedrijven ter voorkoming van gehoor-

schade door lawaai op de arbeidsplaats. Er wordt daarbij geen

gedetailleerde uitwerking Segeven, die specialistische techni-
sche kennis en kennis op het gebied van de bedrijfsgezondheids-
zorg vooronderstelt. Er wordt ook geen dwingend model van regels
en procedures gepresenteerd, maar er worden, uitgaande van de

bestaande wetgeving, diverse mogelijkheden beschreven tot aanpak

van de lawaaiproblematiek Ín een bedrijf.
Achtereenvolgens komen in het rapport de volgende onderwerpen en

de daaraangekoppelde facetten aan de orde.

Lawaaibestrij ding

1. plaomatige aanpak, overleg tussen werkgever en werknemers-

(vertegenwoordiging), redelijkerwij sclausule I

2. geluidmetingen: methoden, herhaling van metingen in de loop

der tijd, uitvoering door deskundig persoon, rapporterÍng
uitkomsten metingenl

3. volgorde van lawaaibestrijding: brongerichte, overdrachts-
weggerichte, organisatorische maatregelen, persoonlijke ge-

hoo rbe s chermingsmÍdde len ;

4. belangenafweging door werkgeverl

5. de ernst van de lawaaisÍtuatie;
6. technísche haalbaarheíd;

7. operationele haalbaarheid;

8. economische haalbaarheíd;

9. nieuwbouw, nieuwe produktiemiddelen/processen;

10. deskundige advisering.



BeIeÍdsvorming

11. meerjarenprogramma;

72. vastleggen bevoegdheden en verantwoordelijkheden;

13. toetsen van het beleid;
14. kennis stand van zaken lawaaibestrijdingstechniek en stille

technologie.

Voorlichting en instructie
15. inhoud van lawaaivoorlÍchting aan werknemersl

f6. onderricht bij wijziging werkomstandígheden/werkmethodenl

17. herhaling onderrichtl
18. kennisniveau van degene(n) met verantwoordelijkheden in het

proSrarnma;

19. waarschuwingsborden bij lawaaizone;

20. verplichtingsborden bij gehoorbeschermingszone.

Persoonlij ke gehoorbeschermingsmiddelen

27. doelmatigheid;
22. keus en beproeving door werknemer;

23. voorzieningen om middelen te bewarenl

24. hergebruik van gehoorbeschermingsmíddelen;

25. organisatie verstrekking en beschikbaarheÍd;
26. beschikbaarheid voor anderen dan werknemers.

Bescherming van anderen dan werknemers

27 . informaLie en instructie.

Houding werknemers

28. geluidproduktie bij gebruik van machines I

29. gebruik van geluidwerende voorzieningenl
30. opvolgen van organisatorische voorschriftenl
31. controle van procedures.

II



Sanenwerking tussen werkgever en werkoemere

32. bevoegdheden ondenieningsraad.

Jaafverpleg
33. ínhoud meÈ betrekking tot lawaai.

Bldri j f s gez ondhe i ds d i ens t en

34. taken met betrekking tot lawaai.

Geneeskundi8 onderzoek

35. periodiek audiometrisch oqderzoek.

III





0. V00RI{00RD

Dit rapport behandelt de bedrijfsorganisatorische aspecten en de

achterliggende wettelijke basis die vao belang zÍjn als in een

bedrijf sítuaties voorkonen waar schadelijk geluid heerst.

In verband net de deregulering van de wetgeving wordt in dít
rapport geen dwingend model gepresenteerd van regels en proce-

dures. Uitgaande van de bestaande wetgeving worden een aantal
mogelijkheden gegeven tot aanpak van de problematiek. Het is dan

door keuze uit de mogelijkheden en door zelfwerkzaamheÍd in de

bedrijven dat een op het betreffende bedrijf toegesneden aaapak

gestalte kan krijgen. Wordt in een bedrijf aan alle facetten van

de preventie van gehoorschade - zoals het meten van geluid, het
uitvoeren van een lawaaibestrijdingsplan, voorlichtÍng aan de

betrokken r.qerknemers, bewaking van het gehoor door bedrijfs-
audiometrisch onderzoek, het dragen van persoonlijke gehoorbe-

schermÍngsmiddelen en het voeren van overleg tussen werknemers

en werkgever - in voldoende mate aandacht geschonken, dan kan

gesproken worden van de uitvoering van een integraal gehoorbe-

s chermingsprogratnma .

Het rapport is bestemd voor werkgevers, bedrijfsleíding, onder-

nemingsraden en werkneners. Het vooronderstelt geen speciale

technische en/of medische deskundigheid net betrekking tot de

lawaaiproblematiek. Het rapport beoogt ook niet deze deskundig-

heid bij de lezer aanmerkelíjk te vergroten. DÍenaangaande wordt

wat betreft de technische aspecten de volgende literatuur aanbe-

volen:

LawaaibestrÍjding. Achtergronden, aanpak en methoden. Prak-

tijkvoorbeelden. R. van den Berg. NIPG-TN0 publikatienumter

85027, october 1985.



- Heting en beoordeling van schadelijk lawaai op de arbeids-
plaats. J.C. Tukker en Tj. ten l{olde. Rapport LA-}IR-07-01

van de fnterdepartementale Conmissie Geluidhinder (ICG),

december 1983.

- Geluídmetingen op de arbeídsplaats in het kader van een ge-

hoorbeschermingsprograrnma. R. van den Berg en W. Passchíer-
Vermeer. ICG-onderzoekproject LA-06-01. NIPG-TNO, april
1985.

- Diverse rapporten, díe zijn opgesteld in het kader van het
onderzoekprograrnma Lawaai op de arbeidsplaats van de fnter-
departementale CommÍssie GeluidhÍnder (zie referenties).

Met betrekking tot persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen wordt
verwezen naar:

- Publícatieblad P 138: "Gehoorbescherming'r vaÍr de Arbeidsin-
sPectie.

Ten aanzien van audiometrisch onderzoek zij vervrezen naar het
door CARC,O-TNO gepubliceerde ttAanbevelingen van audiometrisch
onderzoek bij gehoorbeschermíngsprogranurat'. Tevens zijn op dit
gebied ín het kader van het onderzoekproject LA-06-01 reeds

dÍverse NIPG-TNO en IIÍG-TNO rapporten verschenen en zullen er
nog meer rapporten gepublíceerd worden.

In bijlage 3 is een lijst met defÍnities en begrippen, zoals
equivalent geluidnÍveau en geluidexpositieniveau, opgenomen. In
het rapport worden de woorden geluíd en lawaai door elkaar ge-

bruikt. Lawaai is daarbij te beschouwen als hard en eventueel
ongewenst geluid.

Dit rapport is vervaardigd in opdracht van het Ministerie van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van het onderzoek-
prograrnma lawaai op de arbeidsplaats, onderzoekproject LA-04-01.



1. INLEIDING

Gehoorschade door blootstelling aan lawaai

Het gehoor van mensen, die tÍjdens hun werk aan lawaai bloot-
staan, kan door dit lawaai beschadigd worden. De kans op gehoor-

schade hangt af van de hoogte van het geluidniveau ea van de

totale tijd dat er in het betreffende geluid gewerkt wordt.
Tevens is er bij het ontstaan van gehoorschade door lawaai
sprake van een individuele gevoeligheíd. Een exlra conplicatie
treedt op ondat gehoorverlies ook optreedt naarmate men ouder

wordt, door sommige ongevallen, zíekten en bij gebruik van be-
paalde medicijnen.

In figuur I is de kans op een bepaalde gehoorschade gegeven a1s

functie van het lawaaiexpositíeniveau voor een tien- en veertig-
jarige expositie aan lawaai (d.w.z. gedurende het gehele ar-
beidsleven). De gekozen gehoorschade is daarbij het gemiddelde

van de gehoorverliezen in het audiogram bij 2000 Hz en 4000 Hz

(geniddeld over het IÍnker- en rechteroor) van tenminste 30 dB.

Het betreft gehoorverlies, dat is ontstaan zowel door veroude-

ring als door lawaai. Het netto-effect door lawaai wordt verkre-
gen door van curve B 23% af te trekken (waarde bÍj 75 dB (A)) en

van curve A Or2ïo (d.w.z. in de praktijk is er voor curve A geen

aanpassi.ng nodig) .

Uit figuur 1 blijkt dat als een groep van 100 mensen hun gehele

arbeídsleven (40 jaar) Ín een lawaaiexpositÍeniveau van 100

dB(A) werkt, er 85 van de 100 mensen de eerder genoemde gehoor-

schade heeft opgelopen. Voor 90 dB(A) betreft het ia dat geval

41 personen. Vermindering van het lawaaj-expositieníveau van

100 dB(A) tot 90 dB(A) heeft dus op de lange duur tot gevolg dat
het percentage nensen met de genoemde gehoorschade daalt van 85

tot 41f,, dat wil zeggen neL 44ïo,



t00 dB(A)
LEx, ah

Figuur I Het percentage mensen met een gehoorschade van tenmin-
ste 30 dB, gemiddeld over de frequenties 2000 en 4000
Hz en over beide oren, als functie van het geluidex-
positieuiveau voor:
A: een blootstellingsduur van 10 jaar en een leeftÍjd

van 30 jaar
B: een blootstellingsduur van 40 jaar en een leeftijd

van 60 jaar

Reductie van het lawaaíexpositíeniveau van 90 naar 80 dB(A) be-
tekent. op de lange duur een verminderÍng van het percentage men-

sen met de genoemde gehoorschade van 47 t.ot. 25%. Zelfs een re-
ductie van het lawaaiexpositieniveau van 80 dB(A) naar lagere
níveaus levert op de lange duur nog een wÍnst op van naar schat-
ting 2%.



De omvang van het probleem

Naar schatting werkt 38% van de beroepsbevolking in de Neder-

landse industrie in lawaaiexpositíenÍveaus van 80 dB(A) of
hoger. Figuur 2 geeft ook de percentaSes voor andere lawaaiex-
positieniveaus. Bij een aantal van ongeveer 1.000.000 werkzame

personen in de industrie betekent een en ander dat er naar

schatting 130.000 personen in lawaaÍexpositíeniveaus van 90

dB(A) of meer werken en 250.000 personen in niveaus van meer dan

85 dB(A). Ook in andere bedrijfstakken, zoals Ín de bouwnijver-
heid, de landbouw, bij het beroepsgoederenvervoer komen hoge

lawaaiexpositieniveaus voor. Voor deze bedrijfstakken bestaan

echter geen landelijke schattingen van de lawaaiexposiÈieni-
veaus.

Figuur 2

80 90 100 dï(A)

--.-------.> 
LEx,8h

Het aantal en het percentage werknemers, dat in de
Nederlandse industrie werkt in geluídexpositieniveaus
die tenminste de op de horizontale as aangeSeven
waarde hebben.

100 d8(A)



Nederlandse wetgeving

". Arler9eessleegisEsgeevs!

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de arbeidsomstan-

digheden zijn verspreid in een zeer groot aantal wetten en be-

sluiten. Verreweg het belangrijkste op het gebied van de rdetge-

vÍng ínzake arbeidsomstandígheden is de Arbeidsomstandighedenwet

van 8 november 1980 (Stb 664), hierna te noemen Arbowet. De

Arbowet wordt gefaseerd ingevoerd. De eerste fase is voor een

deel in werking geÈreden op 1 januari 1983, en voor een deel op

1 juni 1985. Het gehele proces van invoeríng zaL een groot aan-

tal jaren in beslag nemen in dit verband is als einddatum 1990

genoemd.

Het toepassingsgebíed van de Arbowet betreft sinds 1 juni 1985

alle sectoren, met uitzondering van onderwijs, vervoer en justi-
tíe. Voor deze sectoren blijft de Veilígheidswet 1934 tot een

nader te bepalen tÍjdstip gehandhaafd.

In het volgende hoofdstuk van dit rapport wordt uitvoerig inge-
gaan op die delen van de Arbowet, die thans in werking zijn en

die van belang zijn in het kader van de lawaaibestrijding. Kort
samengevat komt het op het volgende neer:

In de Arbowet is de verplichtÍng van de werkgever vastgelegd tot
het voeren van beleíd dat mede gericht is op een zo groot rnoge-

lijke veiligheid, een zo goed mogelijke beschermíng van de ge-

zondheid en het bevorderen vau het welzijn van de werknemer bin-
nen het bedrijf en tot regelmatige toetsing van het beleid aan

de ervaringen die daarmee zijn opgedaan.

Tevens is in de Arbowet vastgelegd de verplichtÍng van de werk-
gever tot het doeltreffend verstrekken van onderricht met be-

trekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in ver-



band met de arbeid en tot aanpassi-ng en opnieuw verstrekken van

onderrícht a1s daartoe aanleiding bestaat. Indien persoonlíjke

beschermingsmiddelen ter beschikking van de werknemers worden

gesteld, en indien op werktuiSen etc. beveiligingen zijn aange-

bracht, moet de werkgever zorgen dat de werknemers op de hoogte

zijn van hun doel en werking en de wijze waarop zíj deze dienen

te gebruiken.

Ook is er de verplichting van de werkgever en de werknemers om

samen te werken in het behartigen van de zorg voor de veilÍg-
heid, de gezondheid en het welzijn binnen het bedrijf.

Het is de verplÍchting van de werknemers de nodige voorzichtÍg-
heid en zorgvuldigheid in acht te nemen ter vermijding van geva-

ren voor de veiligheid of de gezondheid van henzelf of van ande-

ren. Een aantal punten worden in de Arbowet ín het bijzonder ge-

noemd: werktuigen etc. en persoonlijke beschermingsmiddelen moe-

ten op de juiste wijze gebruikt wordenl hetzelfde geldt voor op

werktuigen etc. aangebrachte beveiJ-igingen; de werknemer moet

meewerken aan onderrícht, voorlichting en begeleiding; bij ge-

vaar díent dit ter kennis gebracht te worden van de werkgever of
de plaatselijke leiding.
De bedrijfsgezondheidsdienst heeft een advíserende en uitvoe-
rende taak inzake het behartÍgen van de zorg voor de gezondheid

en het welzijn van de werknemers.

u . YeillebelÉsbe: Igi!-yeer-ÍeDrie§se-eI-serEplqs!ess- 129q

I§e!_qz?)
Ter uitvoering van de wetgeving inzake de arbeidsomstandigheden

zíjn voorschriften in vele besluiten vastgelegd. Een van deze

besluiten, het Veiligheidsbesluit van fabrÍeken of werkplaatsen



1938, dat is vastgesteld krachtens de VeÍligheidswet 1934 en

sinds 1934 talloze malen gewijzigd, wordt ingevolge artikel 47

van de Arbowet ook geacht te zijn vastgesteld krachtens de Arbo-
wet. Dit houdt in dat er twee versi.es zijn van het Veiligheids-
besluit voor fabrieken of werkplaatsen. In 1985 is aan beide
versies van het veíligheidsbesluit artikel l79a toegevoegd dat
handelt over het voorkomen of beperken van schaderijk of hinder-
lijk geluid of van andere schadelijke of hinderlijke trillingen.
Tezerfdertijd is artikel 68a van het LandbouwveÍrigheidsbesruit
1950 (Stb Kl07) op analoge wijze geformuleerd. Artikel 179a
vormt de kern van de specifieke regelgeving ínzake schadelijk
geluid. In bijlage 1 van dit rapport is het artikel integraa}
overgenomen.

Artikel 179a geeft aan de Uiníster de mogelijkheid om voor di-
verse toepassingen schadelijke niveaus vast te steI1en. Bij
ministerieel besluit is dienaangaande het volgende vastgesteld:
- bij equivalente geluidniveaus vanaf 80 dB(A) moet de werk-

gever gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking stellen;
- bíj equivalente geluÍdniveaus vanaf 90 dB(A) zijn de werk-

nemers verplicht de ter beschikking gestelde gehoorbescher-
mingsmiddelen te dragen. (Het behoort tot de eigen verant-
woordelíjkheid van de werknemer om te beslissen of hij over
wil gaan tot het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen in
het gebied tussen 80 en 90 dB(A)).

- Met betrekking tot de leden 1 tot en met 4 is een equÍva-
lent geluidniveau van 80 dB(A) van toepassing. Deze grens-
waarde treedt echter nÍet tegelijk in werking met de ove-
rige delen van artikel 179a. Tot een nader aan te geven

tijdstip geldt met betrekking tot de leden I tot en met 4
een equivalent geluidniveau van 85 dB(A).



Het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 779a van het Vei-

ligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen (f938) en van ar-

tikel 68a van het Landbouwveiligheidsbesluit, met de bijbehoren-

de grenswaarden, is waarschijnlijk I januari 1987.

In de Nota van Toelíchting bij artíkel 179a wordt gesteld dat

aan de regeling het begínseI ten grondslag ligt dat schadelijk
geluid aan de bron moet worden bestreden. Dit brengt mee dat

lawaaibestrijding in de eerste plaats dient te geschieden door

het treffen van technische maatregelen en voorzieningen zoals

aanpassing van machínes, werkzaamheden ea werkruimtes. llanneer

technische maatregelen redelijkerwijs niet gevergd kunnen wor-

den, dienen overdrachtsweggerichte en organisatorische maatre-

gelen te worden getroffen, waarbij het aantal werknemers dat

bloot staat aan het schadelijk geluíd zoveel mogelijk beperkt

moet worden.

Gezien het belang van het redelijkerwijsbeginsel en de heldere

wijze waarop dit begrip in de Nota van Toelichting is uiLeen-

gezeL, is in bijlage 2 de betreffende tekst op integrale wijze

opgenomen.

Artikel 772j en artikel 184 van het Veiligheidsbesluit zíjn
reeds van kracht. In artÍke1 l72i wordt de gebruiker van een

schiethamer en hij, die bij zijn werkzaamheden is betrokken,

verplicht tijdens het werk oorbeschermers te dragen. Artikel 184

geeft voorschriften over het hygiënisch gebruik van gehoorbe-

s chermingsmiddelen.
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In artikel 5 van het Arbeidsbesluit jeugdigen is opgenomen dat
een persoon beneden de leeftijd van 18 jaar geen arbeid mag ver-
richten waarbij het geluidsniveau in de gehoorgang hoger is dan

90 dB(A).

9.-Peregslesiss

In het kader van de deregulerÍng van de wetgeving werd de Arbo-
wet onderzocht door achtereenvolgens de kommíssie van der
Grinten en de kommissie Geelhoed. De deregulering van de wet-
gevíng houdt terzake van dit rapport. in dat er geen dwingend

model van regels en procedures inzake de aanpak van maatregelen
ter preventie van gehoorschade door lawaaÍ op de arbeidsplaats
gepreseoteerd wordt. Uitgaande van de bestaande wetgeving zullen
een aantal mogelijkheden tot uitvoering van een prograrnma aan-
gegeven worden. Het is dan door keuze uít mogelÍjkheden en door
zelfwerkzaamheid in de bedrijven dat een op het betreffende
bedrijf toegesneden programma gestalte kan krijgen. Het onder-
havige rapport heeft ten doel hierbij een leidraad te zijn.

Internationale ontwikkel ingen

De EEG heeft een Directive uitgegeven met betrekking tot de be-
scherming van werknemers tegen risicots die samenhangen met ex-
positie op het werk aan chemische, physische en biologísche
agentia. Thans stelt de EEG een Directive op over de bescherming

van werknemers tegen l-awaaÍ op de arbeidsptaats. De definitieve
versie is thans nog niet gereed. Als de Directive gereed is,
heeft ook Nederland zÍch hieraan aan te passen en mínímaal aan

het gestelde in de DÍrective te voldoen.

10



2. REGELINGEN EN AANBE\IELINGEN TER VOORKOI'íING VAN GEHOORSCHADE

DOOR LAI.IAAI OP DE ARBEIDSPLMÏS

In dit hoofdstuk Ís cursief weerSegeven welke wettelijke ver-
plichtingen er ten grondslag liggen aan de ín dit hoofdstuk ge-

geven aanbevelingen.

LawaaÍbestrij ding

Artikel 779a van het VeiTigheidsöesluÍt Fabrieken of Wed<plaat-

sen 7938 vereist tàans dat machines, werktuigen, apparaten of
instaTTaties v€u2 zodanige constnrctie zijn, zodanig zijn inge-

richt, opgesteTd of ondersteund, dat zij bij het inwerkinq zijn
geen equivalente geTuidniveaus van 85 dB(A) of hoger veroorza-

ken, tenzij zuTks redelijkemtijs niet kan worden qevergd. rndien

het redelijkentijs niet mogeTijk is Tawaai aan de bron te be-

strijden of over te gaan tot aat*oop vart vofdoend geTuidamte

macàines etc., dienen overdrachtweggerichte maattegeTen (o.a.

onl<asten/afscherzren van machines, veróetering van de akoestiek

van de werkntimte) getroffen te worden tenzij dat redeTijkeruijs
niet gevergd kan worden. In dat gevaT dienen, a7s dat redelij-
kemijs gevergd kan worden, organisatoriscàe maatregelen getrof-
fen te worden.

1. Dit artikel vereist dat de werkgever de geluídniveaus zodaníg

reduceert dat het equivalente geluidniveau niet uitkomt boven

85 dB(A), tenzij zulks redelijkerwijs niet gevergd kan wor-

den. In begínsel dienen werkgevers zích te houden aan hetgeen

gebruikelijk is in de betrokken bedrijfstak en overeenkomt

met de stand van de lawaaibestrijdÍngstechniek. Indien de fi-
nanciëIe si,tuatÍe van een bedrÍjf van dien aard is, dat de

technisch in de bedrijfstak gebruikelijke voorzienÍngen niet
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kunnen worden getroffen, zal de werkgever nÍet zonder meer

met een beroep op de redelijkerwijsclausule de ín zijn be-

drijf bestaande te hoge geluidsniveaus kunnen rechtvaardigea.
De werkgever zaL in ieder geval aannemelijk dienen te maken

dat zijn beleid planmatig is gerícht op de verwezenlijking
van de gewenste situatie. Afspraken, gemaakt met de werkne-

mers dan wel de werknemersvertegenwoordigers met betrekking
toÈ een goede planmatige aanpak van de lawaaiproblematiek en

de voorzíeningen en maatregelen díe in overeenstemming met

deze afspraken reeds zijn getroffen, zullen een rol kunnen

spelen bij de beoordeling of al dan nÍet terecht een beroep

op de redelijkerwijsclausule wordt gedaan.

2. Om de geluidsítuatie in een bedrijf vast te stellen is het
noodzakelÍjk om geluidmeÈingen uit te (laten) voeren. In (29)

en (30) zijn meet- en beoordelingsmethoden van lawaai op de

arbeidsplaats beschreven. Op grond van de resultaten van de

geluidmetingen wordt vastgesteld welke machines etc., en wel-
ke werkzaamheden equivalente geluidniveaus van meer dan 80

dB(A) produceren. Tevens worden boven deze grens de hoogten

van de equivalente geluidniveaus vastgesteld, teneinde te
kunnen vaststellen of gehoorbeschermers gedragen behoren te
worden, en tevens om de ernst van de dÍverse lawaaisituaties
vast te stellen.
Tevens zullen over het algemeen geluidmetingen noodzakelijk
zijn om vast te stellen welke geluidwerende maatregelen moge-

lijk zijn. Deze meer specÍalistische metingen zíjn ni.et be-

schreven ín (29) en (30).

De geluidmetingen dienen herhaald te worden als het vermoeden

bestaat dat er een significante verandering in de geluÍdsi-
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tuaÈie is opgetreden. Hernieuwde metingen dienen te worden

overwogen als

- lawaaiige machines zijn geïnstalleerd of verwíjderd;

- er een aanmerkelijke verandering in de (be)werking van de

machine heeft plaatsgevonden (andere werksnelheid, ander

fabrícagematerÍaaI ) ;

- er een aanmerkelijke verandering is aangebracht in de

structuur van het gebouw of ín de indeling van lawaaiÍge

machines in de werkruimtenl

- werkzaamheden dusdanig worden gewijzigd dat er een aanmer-

kelijke verandering is opgetreden in de blootstellingstíj-
den van werknemers.

De geluidmetingen díenen Èe worden uitgevoerd door een daar-

toe bekwaam persoon. 0m geluidmetingen Ín meer ingewikkelde

situaties te kunnen uitvoeren en de meetresultaten te kunnen

interpreteren zijn zowel een speciale opleiding als ervaring
noodzakelijk. Het resultaat van de geluÍdmetingen wordt

schriftelijk neergelegd. De ondernemingsraad en/of de belang-

hebbende werknemers hebben het recht tot ínzage ín het be-

treffende meetrapport.

3. In artikel 179a wordt Levens de voorkeur aangegeven van de

volgorde waarin de diverse mogelijkheden moeten worden afge-

wogen. Prioriteit heeft het bestríjden van lawaai aan de bron

of het aankopen van lawaaiarne machines etc., tenzij zulks

niet gevergd kan worden. In dat geval hebben overdrachtsweg-

geríchte maatregeJ-en prioriteit. Kan redelijkerwijs niet ge-

vergd worden dat deze maatregelen getroffen worden, dan die-
nen organisatorÍsche maatregelen overwogen te worden.

Overdrachtsweggerichte maatregelen zijn onder meer het omkas-

ten/afschermen van machines etc., het verhogen van de geluid-
absorbtÍe in de werkruimte, het plaatsen van schermen en

13



abri's, het plaatsen van geluidisolerende cabines van waaruit
nachines etc. bediend worden. Organisatorische maatregelen

zijn het verkorten van de duur van de expositie van werkne-

mers, het ínlassen van "stilIert lawaaipauzes, het verdelen
van lawaaííge werkzaamheden over meer werknemers. Organisato-
rische maatregelen zijn over het algemeen weinig effectief:
bijvoorbeeld het halveren van de expositietijd van een werk-

nemer levert een reductie in het equivalente geluidníveau

waaraan de werknemer is blootgesteld van 3 dB(A), mits de

andere helft van de arbeÍdstÍjd in een zodanÍg relatief rus-
tÍge omgevíng wordt doorgebracht dat er geen bijdrage is tot
het equivalente geluidniveau bepaald over de gehele tijd.

4. l,/anneer het reduceren van het geluidniveau tot beneden 85

dB(A) andere zwaarwegende belangen waarvoor de werkgever ook

verantwoordelijk is, te zeer zou schaden, dient de werkgever

tot een belangenafweging te komen, Íraarvan het resultaat op

de redelijkheid wordt getoetst. Bij een dergelijke belangen-

afwegíng dÍenen met name de technische, operationele err eco-

nomische haalbaarheid van de geluidwerende maatregelen en de

ernst van de sítuatie in beschouwing te worden genomen.

ernst van een situatie in een bedrijf wordt bepaald door:

de hoogte van het equÍvalente geluidniveau dat door machi-

nes etc. geproduceerd wordtl
de duur van de optredende equivalente geluidniveaus;
de geluidexpositieníveaus van de betrokken werknemers. De

hoogte en de duur van de equivalente geluidnÍveaus bepalen

te zamen het geluidexpositienÍveau $raaraan werknemers

blootstaan. Hoe hoger het geluidexpositieniveau, hoe groter
de kans op gehoorschade door lawaail

5. De

I

Z

3
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het aantal betrokken werknemers I

lawaai in relatie tot andere belastende arbeidsomstandig-

heden. Wanneer er behalve lawaai ook andere belastende ar-
beidsonstandigheden zíjr;-, dan dienen er prioriteiten ge-

steld te worden, rekening houdend met de technische, opera-

tionele en economische haalbaarheid van zowel de akoesti-
sche als de andersgerichte maatregelen.

Factoren die het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen on-

mogelijk of ninder gewenst maken.

Daar waar machines etc. weliswaar schadelijk geluid veroor-
zaken maar hieraan geen werknemers worden blootgesteld of
sprake is vaa een zodanig kortdurende blootstelling dat de

indÍvidueel ontvangen geluidsdosis moet worden beschouwd

als niet schadelijk voor het gehoor, zaL in redelijkheid
van de werkgever niet kunnen worden gevergd om voorzienin-
gen aan te brengen ten behoeve van de lawaaireductie.

6. Ten aanzien van de technische haalbaarheid dienen bedrijven
zich in principe te houden aan datgene wat gebruikelijk is in
de bedrijfstak en overeenkomt met de stand van de lawaaibe-

strijdingstechniek. Informatie over dit aspect kan worden

verkregen uit:
1 admÍnístratief-rechtelijke of strafrechtelÍjke beslissin-

gen;

2 afspraken dÍe op centraal niveau zíjn gemaakt tussen werk-

gevers en werknerners I

3 algemene maatregelen van bestuur van het Ministerie van

VR0M ten aanzien van de geluídemissie van toestellen, zoals

van stroomaggregaten, sloophamers, motorcompressoren;

4 rÍchtlijnen in EG-verband. Voor diverse apparaten etc. zijn
op korte termijn geluidsrichtlijnen te verwachtenr o.à.

t
5

9.

15



7.

voor hydraulische- en kabelgraafmachÍnes, dozers en laad-
schoppen, vorkheftrucks, torenkranen, gazonmaaímachines.

5 In het kader van het ICG-onderzoekprogramna Lawaai op de

Arbeidsplaats zíjn een aantal rapporten verschenen over de

stand van de lawaaibestrijdíngstechniek in een bepaalde be-
drijfstak of bij een bepaalde werkwijze (zie het litera-
tuuroverzicht).

Indien de financiële sÍtuatie van een bedrijf van dÍen aard
is, dat de technisch in de bedríjfstak gebruíkelijke voorzie-
níngen nieÈ kunnen worden getroffen, zaL de werkgever niet
zonder meer met een beroep op de redelíjkerwijsclausule de Ín
zijn bedrijf bestaande te hoge geluidsniveaus kunnen recht-
vaardigen. De werkgevet zal in ieder geval aannemelijk dienen
te maken dat zijn beleid planmatig is gerícht op de verwezen-

Iijking van de gewenste situatie. Afspraken, gemaakt met de

werknemers dan wel de werknemersvertegenwoordígers met be-

trekking tot een goede planmatige aanpak van de lawaaiproble-
matiek en de voorzieningen en maatregelen die in overeenstem-

ming met deze afspraken reeds zijn getroffen, zuIlen een rol
kunnen spelen bij de beoordelÍng of aI den niet terecht een

beroep op de redelijkerwijsclausule wordt gedaan.

Akoestisch goede technische voorzieningen kunnen in bepaalde

gevall-en operationeel niet haalbaar zijn. fn die gevallen zal
het aanbrengen van technische voorzieningen in redelijkheid
uiet kunnen worden gevergd. De operationele haalbaarheid van

geluidwerende maatregelen hangt samen met de volgende facto-
ren:

- Andere arbeidsomstandigheden dan geluid. Wat zijn de gevol-
gen van bijvoorbeeld toxische dampen uit akoestische mate-

rialen, gewichtsverhoging van handwerktuigen door inbouwen

dempers?
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Brandveilígheid. Blijven de vluchtwegen intact en hoe Ís de

brandbaarheid van het te gebruiken akoestische nateriaall
kunnen explosieve gasmengsels ontstaan?

InstallatÍe-eÍsen. Is er invloed op het mechanische vermo-

gen; wordt de levensduur van de machine verkort bijvoor-
beeld bij trillingisolatie?
Worden ventilatie- dan wel koelurogelijkheden beperkt door

respectievelijk onkasten en gebruik van geluidisolerend
nateríaa1?
Proceseisen. Bestaat er kans dat bijvoorbeeld luchtweer-
stand en afblaastijd ontoelaatbaar groot wordeo?

Operationele eisen. Hoe wordt de bereikbaarheid van de in-
stallatie bijvoorbeeld ten behoeve van controle, onderhoud,

storing, maar ook voor inspectie van het produkt?

Produktkwaliteit. Kan het akoestische naterÍaal dan wel de

akoestische constructie de kwaliteit van het produkt beïn-
vloeden?

Ruimtelijke eisen. Is er ruimte voor het aanbrengen van

akoestische voorzÍeningen, vooral bij bestaande installa-
ties?

8. De economische haalbaarheid van lawaaibestrijdingsmaatregelen
speelt eveneens een rol bij de prioriteitsstelling. Wanneer

door bepaalde investeringen de concurrentieverhoudingen te
sterk zouden worden verstoord of de investerings- en exploi-
tatiekosten in absolute zin te hoog zouden zíjo., zal de werk-

gever zich terecht op de redelijkerwíjsclausule kunnen beroe-
pen.

Overigens zal ín de bestaande situaties rekeníng moeten wor-

den gehouden met de economische levensduur van de machínes.

De economische levensduur a1s zodanig vontrt evenwel geen ab-

soluut Segeven: in die gevallen waarin bij overschrijding van
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de norm door het treffen van relatief eenvoudige voorzienin-
gen een lager geluidsniveau gerealiseerd kan worden, za1 dit
ook in redelÍjkheid verlangd kunnen worden.

Bij nieuwbouw en bij investeringen in nieuwe produktiemidde-

len dient in een vroeg stadium aandacht te worden besteed aan

de lawaaíproblematiek. Bij een beroep op de redelíjkerwijs-
clausule in nieuwe situaties zullen niet de kosten worden be-

oordeeld voor aanvullende voorzieningen achteraf, maar de

kosten welke gemaakt hadden noeten worden ten tijde van de

bestelling van de nieuwe installatie of apparatuur. Wanneer

blijkt dat geen aandacht aan de lawaaibestrijding werd be-

steed, zal niet met succes een beroep op de redelijkerwijs-
clausule kunnen worden gedaan. Evenmín zullen Ín het verleden

opgelopen achterstanden zonder meer met een beroep op de re-
delijkerwijsclausule kunnen worden gelegitÍmeerd.
BÍj de aankoop van nieuwe produktiemiddelen dient niet alleen
gelet te worden op o.a. betrouwbaarheÍd en produktivíteÍt,
maar tevens op de geluidproduktíe. Bij de aanschaf van een

machine etc. die mogelijk geluid produceert met equivalente
geluidniveaus van meer dan 85 dB(A) kan worden nagegaan of er

andere, stillere machines in de handel zíjn. Bij de aankoop

van machines kunnen garanties over de geluidproduktíe ge-

vraagd worden aan de leverancier.

Met betrekkÍng tot onderzoek naar mogelÍjkheden van lawaai-
bestrijding dient de werkgever zich te verzekeren van vol-
doende deskundígheid. Ook degene(n) die verantwoordelijk is
(zijn) voor de specificatie, Iay-out en installatie van ma-

chínes etc. dient (dienen) expertise te hebben op het gebied

van de lawaaibeheersing of door een deskundige geadviseerd te
worden. Externe deskundigheÍd bestaaÈ bÍj een aantal TNO-

10.
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instituten, Akoestische Adviesbureaus, GM, BedrÍjfsgezond-

heidsdiensten en in een aantal gevallen bij leveranciers van

machínes etc.

Beleidsvoering

Artikel 4 van de Arbowet regeTt de verp-Iichting van de werkgever

tot het voeren van beleid inzake arbeidsowstandigheden. Daarbij
wordt gesteTd dat de werkgever bij het voeren van zijn aTgemeen

ondernemingsbeleid dit beTeid mede moet richten op een zo groot
nogeTijke veiTigheid, een zo goed nogelijke bescheming van de

gezondheid en àet bevorderen van het welzijn van de werlstemer

öinnen het bedrijf of de inrichting; dat beTeid àeàelst de nid-
deJen waarnee, en de wijze waarop deze doeTsteTTing moet worden

bereikt en Tegt de onderscàeiden bevoegdheden en verantwoorde-

Tijkheden vast welke in dit verband op de bij de werkgever werk-

zame personen àezusten. Ievens moet de werkgever het arbeidsom-

standighedenbeleid regeTnatig toetsen aan de ervaringen die er-
mee zijn opgedaan en aanpassen zo dil<wijls als de daamtee opge-

dane ervaring of gewijzigde werlmetJtoden of werkomstandigheden

daartoe aanleiding geven ofwel zich op het gebied van de alge-
aeen erkende regeTen der teclvtiek of de bedrijfsgezondheidszorg

dan weL in het aTgemeen aanvaarde opvattingen over het welzijn
in verband met de arbeid belangrijke wijzigingen voordoen.

11. Het voeren van beleid inzake arbeidsomstandígheden, Í{aarvan

Iawaai één aspect is, veronderstelt een systematÍsche plan-

matige aanpak. Deze aanpak kan uÍtgewerkt zijn in een meer-

jarenprograrmra, riaarÍn gefaseerd is aangegeven op welke wijze

de lawaaiproblematiek ín het bedrijf aangepakt zal gaan ldor-

den. A1s uitgangspunt dient daarbij een overzicht van de

ernst en de omvang van de dÍverse lawaaisituaties, met daar-
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bij een inventarisatíe van de lawaaibronnen die te hoge equi-
valente geluÍdniveaus op de arbeidsplaats produceren, een

schema waarín prioriteiten met betrekking tot lawaaÍbestrij-
ding zijn aangegeven en een schattiog van de fÍnanciëIe mid-

delen dÍe aangewend kunnen worden met betrekking tot de aan-

pak van de lawaaiproblemen. Tevens kan worden aangegeven vol-
gens welke methoden de dÍverse lawaaisituaties in principe
verbeterd zullen worden.

Als in het kader van gehoorbeschermingsprogramma's, Ínclusief
lawaaibestrijding, bevoegdheden en verantwoordelíjkheden rus-
ten bij werknemers in het bedrijf, dan díent di.t vastgelegd
te worden. Daarbij kan gedacht worden aan degene die de su-

pervisie heeft over het prograrnma, degene die verantwoorde-

lijk is voor het verstrekken van gehoorbeschermingsmiddelen,

degene díe voorlichting en instructÍe geeft. Ook kan een be-

paalde lijn-verantwoordelijkheid worden vastgelegd. Ook met

betrekkíng tot de aankoop van (geluidarme) machines (tekenbe-

voegdheid) en heL speciale onderhoud van machines in verband

met hun lawaaiproduktie kunnen bevoegdheden en Èaken aange-

geven worden.

Het toetsen van het beleid aan opgedane ervaringen vooronder-

stelt bekendheid met deze ervaringen. Een systematische in-
ventarisatíe van de ervaringen kan daarbij zowel door werk-

gever als werknemers (ondernemÍngsraad of commissie voor vei-
Iigheid, gezondheid en we1-zijn) geschíeden. Als de ervaringen

bekend zijn, en er blijken ongunstige aspecten, dan dient na-

gegaan te worden j-n hoeverre het beleid gewijzigd kan en moet

worden.

13.
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14. Eveneens wordt verondersteld dat de werkgever bekend is met

de algemeen erkende regelen der (lawaaibestrijdings)techniek

in zijn bedrijfstak en met eventuele belangrijke wijzigingen
dÍe zich dienaangaande voordoen en er wordt verwacht dat deze

wijzigingen ook worden geïntegreerd in het ondernemingsbe-

Ieíd. Vooral ten behoeve van kleinere ondernemingen is daar-
toe ínformatieverstrekking op centraal niveau (door overheid,
werkgeversorganisaties, vakorganisaties) nodig.

Voorlichting en onderricht

In artikeT 6 van de Arbowet wordt de verplichting van de werk-
gever inzake het geven van voorlichting en ondemicht geregeTd.

Jegens a77e werlanemers Ís de werkgever verpTicht ervoor te zor-
gen:

- dat zij bij jndiensttreding en voorts zo vaal< als nodig is,
doeTtreffend rorden ingeTicht over de aard van àun rerk, de

daaraan veröonden gevaren en de ter öeperking of voorkoming

van die gevaren genomen maatregelen;

- dat zij doeltreffend onderricht worden met betrekking tot de

veiTigheid, de gezondàeid en het weTzijn bij het werk;

- dat dit ondericàt wordt aangepast of opnieuw wordt ver-
strekt zo vaak als de daarmee opgedane entaring of gewij-
zigde werlaethoden of werkomstartdigheden daartoe aanleiding
geven;

- dat de wer}rtemers op de hoogte zijn van doe7, werking en ge-

bntikswijze van àun ter öescàil<I<ing gestelde persoonTijke

öescàermingsniddeTen en v€u2 op werktuiglen e.d. aangebrachte

beveiTigingen.

In artikeT 72 vart de Arbowet worden de werlanemers verpJicht om

aan het voor hen georganiseerde onderricht mee te werken.
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15. Uet betrekking tot lawaaÍ houdt dit in dat alle werknemers,

die in lawaai (gaan) werken met equivalente geluÍdniveaus

van 80 dB(A) en hoger, en degenen onder wiens supervi-sie

deze werknemers werken, inzake lawaai ingelicht en onder-

richt dienen te worden. Daarbij worden ze onder meer op de

hoogte gesteld van:

- het gevaar van het ontstaan van gehoorschade door bloot-
stelling aan lawaai en de consequenties van gehoorschade

in het leven van alledagl
- wat in het algemeen lawaai is en hoe lawaai kan worden be-

streden I

- de algemene maatregelen die met betrekking tot lawaai in
het bedrijf zíjn getroffen, zoaLs bijvoorbeeld de marke-

ring van lawaaizones of periodieke controle van het gehoor

in verband met gehoorschade door lawaail
- de specifieke maatregelen die getroffen zíjt of gelden

voor individuele werknemers I dit zou bíjvoorbeeld kunnen

betreffen het gebruik van geluidwerende voorzieningen
(omkastingen, abri's) of de gewenste produktiesnelheid van

een machine in verband met de geluidproduktie;
- de regelingen die getroffen zijn om eventuele defecten in

machines, waardoor onnodig veel lawaai wordt veroorzaakt
te rapporteren, bijvoorbeeld aan een technische- of onder-

houdsdienst;

- de mogelijkheid en evenÈueel de wettelijke verplichting om

persoonlijke gehoorbescherming te gebruiken;

- de praktische maatregelen, die met betrekking tot persoon-

lijke gehoorbeschermingsmiddelen zíjr. getroffen, zoals
waar de míddelen verkrijgbaar zíjn, op welke wÍjze de mid-

delen onderhouden en na gebruik opgeborgen kunnen wordenl

- de plaatsen waar eflof de werkzaamheden waarbij schadelijk
lawaai veroorzaakt wordtl
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de organisatorísche maatregelen die getroffen zíjn, zoals

lawaaipauzes, roulereo van werkneners over lawaaiige werk-

zaamhedenl

hun rechten en plichten inzake arbeidsomstandigheden in
het algemeen en lawaai in het bijzonder, zoals bijvoor-
beeld hun plicht om gebruik te maken van getroffen geluíd-
werende voorzieningen en hun recht om bij bepaalde beslis-
singen gehoord te worden.

16. Bij een wijziging van werkmeÈhoden en/of werkomstandigheden

die van invloed is op de lawaaisituatie in een bedrÍjf die-
nen de betreffende werknemers daarover ingelicht en geïn-
strueerd te worden.

Als blijkt dat werknemers de inzake lawaai gegeven instruc-
ties en aanbevelingen niet (meer) in voldoende mate hanteren

of als b}Íjkt dat een gehoorbeschermingsprogramma niet ef-
fectief blijkt te zijn omdat gehoorschade door lawaai ont-
staat, dan dÍenen de werknemers opnieuw te worden voorge-

licht. De termijn waarop deze voorlichting herhaald wordt

zou kunnen worden vastgesteld in relatie tot de periodÍci-
teít van het audiometrisch onderzoek.

Degene(n) die verantwoordelijkheid dragen inzake gehoorbe-

schermingsprogramma's dienen in de gelegenheid gesteld te
worden om zich voldoende op de hoogte te stellen inzake de

lawaaiproblematiek.

Ter informatie van de werknemers en anderen kunnen als het
praktisch realiseerbaar is waarschuwingsborden met betrek-
king tot lawaai geplaatst worden bÍj aIle ingangen naar Ia-

18.

19.
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waaizones. Onder een lawaaizone wordt een afdeling of een

deel van een afdeling verstaan waar het equivalente geluid-
niveau gewoonlijk hoger ligt dan 80 dB(A). Betreft de la-
waaízone een groter oppervlakt.e, dan kunnen ook waarschu-

wingsborden binnen de zone geplaatst worden.

Ter informatie vao werknemers en anderen dat het dragen van

gehoorbeschermingsmiddelen verplicht is - d.w.z. bij equi-
valente geluidnÍveaus van 90 dB(A) en hoger - worden bij
a1le ingangen van gehoorbeschermingszones verplichtingsbor-
den geplaatst. Onder een gehoorbeschermingszone wordt een

afdeling of een deel van een afdeling verstaan waar het
equivalente geluidniveau hoger ligt dan 90 dB(A).

AIs het werk dusdanig is dat gehoorbeschermingsniddelen

slechts bij bepaalde lawaaiige werkzaamheden behoeven Le

worden gedragen, dienen de verplichtingsborden te worden

verwijderd of onzichtbaar gemaakt als het gebruik van ge-

hoorbeschermers niet verplicht is.

AIs het niet praktisch is om verplichtingsborden te plaat-
sen, bÍjvoorbeeld in het geval van mobiele lawaaibronnen of
wanneer lawaaibronnen op onverwachte tijdstippen over de

gehele werktijd gebruikt worden, dan dienen zoveel mogelijk
alternatieven gebruikt te worden, zoals het aanbrengen van

borden/tekens op werktuigen etc. dat gehoorbeschermers door

de gebruiker(s)/bediener(s) en omstanders gedragen moeÈen

worden als het werktuig etc. in bedríjf is/gebruikt wordt.

24



Persoonlij ke gehoorbescherningsniddelen

In artikel 779a, 7id 6, van àet VeiTigheidsöesluit voor fabrie-
ken of rerkpJaatsen, wordt gesteld dat doeTmatige gehootbescher-

mingsmiddelen in voldoende aantaT beschil<baar dienen te zijn a7s

het eqtivalente geTuidniveau hoger is dan 80 dB(A). In het ze-
yende lid van artikeT 779a is gesteld dat de werbteuers de ter
beschil*ing gesteJde geàooràescàezmingsniddelen djenen te ge-

bntiken als het eguivalente geTuidttiveau hoger is dan 90 dB(A).

In artikel 784 is aangegeven dat gehoorbeschemingsmiddeTen zin-
delijk gehouden dienen te worden.

In artikeT 72 van de Arbowet is opgenomen dat de ter öescàil<I<ing

gesteTde gehoorbeschemtingsniddeTen door de rerl«remers op de

juiste wijze gebntikt dienen te worden en op de daartoe bestemde

pJaats dienen te worden opgeborgen.

21. De gehoorbeschermingsmiddelen dienen doelmatig te zijn. Dit
houdt in dat

1 de effectieve demping aangepast dient te zijn aan de equi-
valente geluidniveaus waaraan de werknemers tijdens hun

werkzaamheden zijn geëxponeerd. Gegevens over de effec-
tieve demping, in de praktijk, van diverse gehoorbescher-

mÍngsmiddelen zijn opgenomen in publikatieblad Pl38 van de

Arbeidsinspectie. In elk geval dient de effectieve dempiag

zo groot te zijn dat equivalente geluídniveaus in de ge-

hoorgang, ter plaatse van het trommelvlies niet hoger zijn
dan 90 dB(A), en bíj voorkeur de 80 dB(A) niet overschrij-
den. Anderzijds dient de effectieve demping niet zo hoog

gekozen te worden dat duidelijke negatieve effecten op de

mogelijkheden tot cornmunicatie en het horen van waarschu-
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4

winsssignalen optreden ten gevolge van een te grote dem-

ping. Voor wat betreft de dempingskwaliteiten zijn voor
bepaalde sítuaties die gehoorbeschermingsmiddelen het
meest geschikt die een effectieve verminderíng van het op-

tredende equivalente geluidniveau geven zodat achter/onder
de gehoorbeschermer het equivalente geluidniveau lígt tus-
sen 70 en 80 dB(A).

de soort gehoorbeschermer zoveel mogelijk geschikt is voor
heÈ werk en de werkomstandigheden. KÍes bijvoorbeeld geen

oorkappen in zeer warme klímaatomstandigheden en geen oor-
watten of oordopjes als dít met betrekking tot de hygiëne
van de te produceren middelen mínder gewenst is.
de middelen geschikt dienen te zijn in combinatie met an-

dere beschuttingsmiddelen (1askap, helm) als deze gedragen

moeten worden.

de gehoorbeschermer dient te passen bij het individu. Het

vaststellen dat een gehoorbeschermer past dient te ge-

schieden onder voor het indÍvidu normale werkomstandighe-
den. Bij de in de gehoorgang te dragen gehoorbeschermings-

middelen dient daarbij te worden nagegaan of de gehoorbe-

schermer in de gehoorgang past.
Als een helm gedragen wordt, díent het passen te gebeuren

met de helm op. Bij brildragers wordt het mÍdde1 gepast

als de bril gedragen wordt.
de gehoorbeschermer geschikt dient te zijn voor gebruik in
het individuele geval-. Het is daarbij de vraag of gehoor-

beschermingsmíddelen geadvÍseerd kunnen worden zonder me-

disch toezicht. Immers, het dragen van gehoorbeschermings-

middelen houdt een kleine kans in op mogelijke complíca-

ties. Ter voorkoming van dergelijke complicaties, kunnen

in het kader van de bedrijfsgezondheidszorg voorzorgen

getroffen worden op basis van:

5
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- inspectie met behulp van een otoscoop de gehoorgang in
verband met (te veel) cerumen, eczeem in de gehoorgang,

uitwendige otiÈis, buisjes in het trormelvlies, afwij-
kende vorm van de gehoorgang.

- vragen naar mogelijke allergische reactÍes.
- vragen of de betreffende persoon diabeticus is, in ver-

band met mogelijke ínfecties door een gehoorbeschermer.

- vragen of de betreffende persoon Ín het verleden een

ooroperatie of operatíes aan het hoofd en/of de nek

heeft gehad en of de betreffende persoon last heeft van

oorpij n.

Als in een van de gevallen een afwijking voorkomt, dan

dient het gehoorbeschermingsmiddel voorgeschreven te wor-

den onder medísche verantwoordelijkheid.

Het is aanbevelenswaardig dat de werknemers, als de lawaai-

situatie en werkomstandigheden dit toelaten, zelf een keus

kunnen maken uit meerdere typen doelmatige gehoorbescher-

mers. Veela1 is het daarbÍj gewenst dat diverse middelen

tijdens het werk beproefd worden, om zodoende tot een over-

wogen keus te kunnen komen.

Er dienen voorzieningen getroffen te worden zodat meermalen

te gebruiken gehoorbeschermingsmíddelen na gebruik zindelijk
opgeborgen kunnen worden, bíjvoorbeeld in geval van oorkap-

pen in opbergzakken of in kastjes waar ze kunnen worden be-

waard met kleding etc. en in geval van oordoppen in kleine
stevige doosjes.

24. In de gehoorgang te dragen gehoorbeschermingsmiddelen zijn
slechts door één persoon te gebruiken. Oorkappen mogen pas

22.

23.
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door een ander gebruikt worden nadat ze adequaat zijn
schoongemaakt en gedesinfecteerd.

25. Organisatorisch dient geregeld te worden dat er geregeld een

inspectie van gehoorbeschermingsmÍddelen plaatsvindt om ka-
potte en minder effÍciënte exenplaren op te sporen. Ook

dient geregeld te zijn dat werknemers kunnen rapporteren
over kapotte of verloren gehoorbeschermingsmiddelen. Daartoe
is het aanbevelenswaardig om één persoon Ín het bedrijf ver-
antwoordelijk te stellen voor reparatie en vervangíng. In
geval van eenmalíg te gebruíken middelen dient geregeJ_d ge-
controleerd te worden of de middelen nog voorradig zijn;
bijvoorbeeld als trdispensersrt worden gebruíkt, dan dienen
deze geregeld te worden bijgevuld.

26. It sommige gevallen dienen gehoorbeschermers beschikbaar
gesteld te worden aan anderen dan de werknemers (zie hiertoe
27).

Bescherming van andere personen dan werknemers

Uit artikeT 77 van de Arbowet blijkt dat de werkgever verplicht
is doeltreffende aaatregeTen te nemen ter voorkoming van gevaar
voor de veiTigheid of de gezondheid yan andere personen dan de

werkrTemers als dit gevaar voortvToeit uit de arbeid die hij door
zijn weflaneaers doet verrichten.

27. l7eí betrekking tot lawaai betekent dit dat er voorzieningen
dienen te worden getroffen om andere personen dan de werk-
neners, zoals bezoekers, stagiares, van buiten komend onder-
houdspersoneel, te beschermen tegen lawaai en op de hoogte

te stellen van het gebruÍk van geluidwerende voorzieningen.
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De werkgever van van buiten komend personeel heeft overÍgens

ook verplichtingen ea zal er zích dientengevolge van dienea

te overtuigen dat passende maatregelen met betrekking tot
zijn werknemers zijn genomen. De betreffende personen dienen

daarbij te worden ingelicht over de lawaai- en gehoorbe-

schermingszonering, over gehoorbeschermíngsmiddelen en het
gebruik van geluídwerende voorzieningen.

Houdiug werknemers

In artikel 72 van de Arbowet is opgenomen dat werloleners de al-
gemene verpTichting hehben om de nodige voorzichtigheid en zorg-
vuTdigheid in acht te nemen ter vemijding van gevaren voot de

veiTigheid of gezondheid van henzelf of van anderen. Een aantaT

punten wordt in àet bijzonder genoend, zoals:

- machines, toestellen, werktuigen, transportrniddelen en an-

dere àuJpmiddelen aoeten op de juiste wijze gebruikt noltíenr'

- hetzelfde geTdt voor op werktuigen en toesÈel7en aangebrach-

te beveiTigingen; deze mogen ook niet veranderd of zonder

noodzaak vel ij derd worden;

- indien de werlstemer gevaar signaleert voor de gezondheid

noet hij dit terstond Èer keruris brengen van de werkgever of
degene die de Teiding heeft.

28. Bij het gebruik van machines en werktuigen dient de geluid-
produktie zo Laag te zÍjn als redelijkerwijs mogelijk is.

29. Geluidwerende voorzieningen, zoals dempers, omkastingen

schermen, dienen benut te worden gedurende de werking van

machines etc.

en

de
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30. Organisatorische voorschriften on de geluidexpositie te re-
duceren dieuen opgevolgd te worden. Daarbij kan gedacht wor-

den aan het sluiten van deuren van lawaaiige afdelingen, het
zo kort mogelijk verblÍjven in lawaaiige werkruinten, het zo

lang mogelijk verblÍjven in geluidisolerende cabínes, het
volgens schema rouleren bÍj lawaaiige werkzaamheden en het
benutten van lawaaipauzes.

31. Procedures om na te gaan of geluidwerende maatregelen op de

juiste wÍjze worden gebruikt zullen veela1 deel uÍt maken

van het normale toezicht. AIs blÍjkt dat geluídwerende voor-
zieningen niet op de juiste wíjze worden gebruikt, dient dit
gerapporteerd te worden aan degene die verantwoordelijk is
voor eventueel te ondernemen actíes.

Sanenwerking tussen werkgever en werknemers

In artikeT 73 van de Arbowet is aangegeven dat de werkgever en

de wed<nemers noeten samenwerken in o.a. àet behartigen van de

zorg voor de veiTigheid en de gezondheid. De Àtbowet geeft in
artikel 14 een aantal recàten aan de Arboconmissie en in artikeT
75 is bepaaTd dat deze recàten ook gelden voor de ondernenings-

raad (OA). Aangezien artikel 74 thans nog niet in werking is ge-

treden, gaat het jn de praktijk om de OR en de op grond van de

Wet op de Ondernemjngsraden (wOn) ingesteTde couunjssies yoor

veiTigheid, gezondheid en weTzijn. Àls de OR een cornmissie ter
zake van veiTigheid, gezondheid en welzijn àeeft ingesteTd,

konen aaÍ, deze conmissie de in de Arbowet genoe'ode recàten en

bevoegdheden toe, voorzover de OR die rechten en bevoegdheden in
het OR- reglenent heeft overgedragen.
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Bij het ontàreken vÉrn een OR komen een aanta-Z recàten en be'

voegdheden toe aan de "beTanghebbende werkneners" en so!?s aan

een "meerderàeid det belanghebbende werlotemers" en aan "veteni-
gingen (van werl<nemers) die ten doel hebben de beTangen van haar

leden te behartigent'.

32. Op grond van de htOR heeft de 0R bepaalde bevoegdheden inzake

arbeidsomstandigheden. DÍt betreft:
- de bevoegdheíd tot onderling beraad en tot overleg met de

werkgever I

- het insteuuringsrecht inzake voorgenomen besluiten met be-

trekking tot de vaststelling, wijzíging of í,ntrekking van

een regeling met beÈrekking tot lawaai. l.Ieigert de 0R in-
stemming, dan is beroep mogelijk bij de bedríjfscommissiel

- de bevoegdheid om deskundigen uit te nodigen tot het bij-
!Íonen van een vergadering met het oog op de behandeling

van een bepaald onderwerp zoals lawaaibestrijding of tot
het ui,tbrengen van een schriftelijk advies.

In de Arbowet wordt het recht van de 0R om als gesprekspart-

ner inzake arbeidsomstandigheden, en in dit verband inzake

Iawaai, op te treden nader uiÈgewerkt. Dit recht betreft het

recht om gehoord te worden en het recht op informatie en ad-

vies. De OR dient gehoord te worden door:

- de werkgever over het ondernemingsbeleid inzake veilig-
heid, gezondheid of welzijn;

- door het districtshoofd van de Arbeidsinspectie a1s hij
voornemens is een aanwijzing te gevenl

- door het distrÍctshoofd of de Directeur-Generaal van de

Arbeid na een verzoek om wetstoepassingl
- door het districtshoofd na een verzoek om ontheffing;
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door de Directeur-Generaal van de Arbeid als hij voorne-

mens is het bedrijf aan te wijzen als bedrijf waaraan een

bedrijfsgezondsheidsdienst moet zijn verbondenl

door de Arboraad voordat deze een advies geeft aan de

nÍnÍster inzake een bezwaarschriftl
door de president van een arrondissementsrechtbank bij een

verzoek tot buitenwerking stellen van een nader aangegeven

eis en inzake al of niet bekrachtigen van een door de Ar-
beídsinspectie gegeven bevel tot stillegging.

Het recht van de 0R op informatie en advies komt tot uit-
drukking:
- in relatie tot de werkgever door middel van het verstrek-

ken van het jaarverslag;
- in relatie tot de BGD bij het Seven van advies door de BGD

en het verstrekken van een afschrift van een advies door

de BGD aan de werkgever en het versÈrekken van het jaar-
verslag van de BGD.

- in relaÈie tot de overheid (waaronder de Arbeidsinspectie)
onder andere bij procedures inzake een aanwijzing, een

eis, een bevel en inzake een verzoek om weÈstoepassing.

Tevens heeft de 0R het recht om ambtenaren van de Arbeidsin-
spectie te vergezellen tijdens hun bezoek aan het bedrÍjf
(behoudens in nader bepaalde gevallen) en de mogelijkheid om

met deze ambtenaren vertrouwelijk te spreken.

Jaarverslag

In attikel 70 van de Arbowet is geregeld dat de werkgever een

jaanterslag met betrekl<ing tot de veiTigheid, de gezondheid en

het weTzijn moet opmaken.
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33. Deze verplichting geldt voor bedríjven met 100 of meer werk-

neners. Het eerate jaarverslag moet worden uitgebracht over

1986. Voor zover in dit kader van belang, omvat de inhoud

van het jaarverslag ín elk geval:

- een beschrijving van het beleid inzake lawaai, dat ín het
betrokken kalenderjaar is gevoerd en indíen van toepassing

onder verneldíng van de wijzigingen die daarin zijn aange-

bracht en de redenen van deze wijzigingen;
- inlichtingen over de samenwerking en het overleg inzake

lawaai tussen werkgever en werknenersl

- inlichtingen over de realisatie van voorlichtinS en onder-

richt inzake lawaail
- een beschrijving van de maatregelen die getroffen zijn

naar aanleiding van aangetoonde of vermoede gevallen van

lawaaislechthorendheid die in het bedrijf zijn ontstaaa;

- een overzicht van de door de werknemers gemelde lawaaiige

situaties I

- een vermelding van de door de Arbeidsinspectie gegeven

aanwijzing eilof gestelde eisen iu relatie tot lawaai en

de daaruit geresulteerde acties.

Bedrij f s gezondheidsdiens ten

In artikei 78 (en daaraan gekoppeld artikel 77) worden taken

bevoegdheden van bedr i j f sgez ondhe idsdiens ten v astge 7 egd.

34. Thans geldt dat bedrijven met 500 of meer werkoemers aange-

sloten dienen te zijn bij een Gezamenlijke Dienst of zelf
een bedrijfsgezondheidsdienst dienen Ín te stellen.
Betrokken op de problematíek van het lawaai op de arbeids-
plaats hebben bedrijfsgezondheidsdiensten de volgende taken:
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- advíseren Ínzake beleidsvoering met betrekking tot lawaai

in het bedrijf;
- bijstand verlenen bÍj het Seven van voorlichting en onder-

richt aan werknemers inzake lawaai en gehoorschadel

- verrÍchten van periodiek bedrijfsgeneeskundig onderzoek

van werknemers die aan bijzonder gevaar blootstaan. In dit
kader betreft het periodiek audiometrisch onderzoekl

- het doen van aanbevelingen ter voorkoming van beroeps-

ziekten (lawaaÍslechthorendheid), melden van vermoedens

omtrent het vóórkomen van beroepszíekten (lawaaislecht-

horendheid) ;

- meewerken aan het weren en bestrijden van schadelijke in-
vloeden, zoals schadelíjk of hínderlijk geluid;

- het zich op de hoogte houden van de werkomstandigheden,

zoals ten aanzien van geluid;
- analyseren en rapporteren over met beroepsziekten samen-

hangende arbeidsomstandigheden.

Geneeskundig onderzoek

In artikel 25 van de Arbowet is de nogelijkheid bescàreven van

geneeskundig onderzoek van nader te bepalen gtoepen werlmemers,

indien dit onderzoek in het beTang is van de gezondheid van de

betrokken werlonemers of om andere bijzondete reden noodzal<eliik

is. De medisch adviseur bij de Àrbeidsinspectie is bevoegd det-
gelijk onderzoek te eisen.

35. Het betrekking tot btootstellíng aan lawaai en mogelijk

daardoor veroorzaakte gehoorschade zou de medisch adviseur

períodÍek audiometrisch onderzoek kunnen eisen bij werkne-

mers die in lawaai werken. De periodiciteít van het audío-

metrische onderzoek ís beschreven in publikatieblad P138

"Gehoorbeschermingtt van de Arbeidsinspectie.
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BIJLAGEN





I.

2.

Bijlage t-l

Artikel 179a var. het Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werk-
plaarsen (1938) (Srb 872)

Machines, wBrktuiganr apparaten of inEtallaties
moeten van zodanige constructie zijn, zodanig
ingericht, opgoeteld of ondarsteund zijn en zo-
danig onderhouden worden, dat zij bij het in
werking zijn geen schadelijk geluid vetoorzaken,
tenzij zulks redelijkerwijze niet kan worden
gevergd.

Het verrichten van werkzaamheden moet zodanig
gaschieden dat daarbij geen schadelijk geluid
rordt veroorzaakt, tenzij zulks redelijkerwijze
niet kan worden gevergd.

t. Indien de uitzondering, vervat in de Iaatste zin-
gnede van het eerste of tureede Iid, van toe-
passing is, moeten doeltreFfende voorzieningen
aangebracht zijn, waardoor zoveel mogefijk wordt
voorkomen dat schadefijk geluid heerst in een
ruimte waarin werkneíners plegen le verblijven,
tenzij zulks redelijkerwijze niet kan worden
gevergd.

In gevallen waarin voorzieningen, aangebracht
ingevolge het derde lid, de werknemers onvol-
doende bescherming bicden tegen het schadelijk
geluid en in gevallen waarin het aanbrengen van
vorenbedoelde voorzieningen redelijkerwijze niet
kan worden gevergd, moet het aantal werknemers
dat aan schadelijk geluid wordt blootgesteld
zoveel mogelijk beperkt zijn.
0nze tllntsten kan meÈ betrekklng tot a],le Fabrïeken
of'werkplaatsEn'dan weI maL betrekking Èot fabrieken
of nerkplaatsen die behorén tot"een. door hem omschreven
caèegorie"het niveau uaststellenï waarboven geluid
uoor de toepassi.ng van de leden. I '[ot en 'met 4 urordt
§eacht àchadelijk te zijn in de -zin van die leden.

4.

5.
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In gevaIIen, saaBin werknemers kunnen urorden
btrootgesteld aan een door 0nze Minister vooR de
toepassing van dit artikellid vastgesteld schade-
Iijk geluidsniveaurmoeten doelmatige gehoor-
beschermingsmiddelen in voldoende aantal beschik-
baar zijn. Gehoorbeschermingsmiddelen, als bedoeld
in de vorige volzin, moeten in goede staat verkeren
en zindelijk worden gehouden.

0nze Minister kan het niveau van schadelijk geluid
vaststell.en waarboven da lngevolga het zesde lid
ter beschikking gesEelde gehoorbeschermingsmiddelen
door de r,rerknemers moeten worden gebruikt.

De leden I tot en met 5 zijn met ingang van een
bij Koninklijk besluit te bepalen tijdstip van
overeenkomsLige toepassing ten aanzien van hinder-
lijk geluid.

7.

8.

9.0e leden I tot en meÈ 5 zijn met ingang van eenbij Koninklijk besluit te Ëepalen tíjOótip vanovereenkomstige toepassing ten aanziàn van schade-tijke trillingen, met dieÀ verstande dat in hetgeval bedoeld in het derde lid doelÈrefFendevoorzieningen moeten zijn aangebracht, waardoor
:oy9g1 mogelijk wordt vóorkomén dat sónadelijketrillingen rechtstreeks op het lichaam van dewerknemer worden overgebracht, tenzij zuIkEredelijkerwijze niet Ian worden gaveigd.

t0- Het_negende lid is met ingang van een bij Koninkrijkbesruit Ea beparen tijdstip Jan overeenkömstigetoepassing ten aanzieÀ van hinderrijke trirrií9en.',
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Í.EESCHIKKÍNG
0nd.rwr!p: EaslulL houdrnd.
veltrtalllng rchedcliJkc
galuldsnlv.eus

OIRECÏORAAÏ-GENERAAL
VAN DE ARBEIO
Nr. DGA,/HAUB

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
ilcvr.l{r. A. Kappcyna van dE Coppcllo

6alcè op astlkcl 179a, vljfd!, zr!d! an zgvcndc lid, van hct Ucilig-
heidsbasluit vooa febriakcn of rcrkplaatsen lglB (stb. 872) alsnrcdi' opeltikcl 68a, viJfdc, zasdc cn zavcnda rld, van hat Landbourvcirighcids-bcsluit (stb. 1950, K I07); I

8ESLU I Í:
Artlkal l.
In dIè bcrluit roldÈ vGrltaan ondrr:e. vctlighaidsbccluit: hct ucirigheidsbcsluÍt voor fabrickcn of nerk-plaatsrn l9l8 ( SÈb. ' A7Z) ib. LrndbourvcilÍghaidsbcsruit: Lendbourvclrighcidsbcsluit (stb. 1950,K 107)t
c. Equiv.l.nt galuidsnivaeu rn d8(A): hcÈ ancrgctisch gamiddclde galuids-

nivaau grdurrnd. e.n bcpaalda bcoordelingstiJd, uitiedrukt in ;B(A).
Artikcl 2.
.Uoo:9: Èocpessing van artikel 179a, zacdc lid, van hat Vcllighclds-bcsl'uit an vàn arÈlkcl 68a, zasdr lid, van hcL Landbourveiligtieidsbesluitrordt als schaderiJk gcruidsnivcau vastgestcrd ccn cquivarcnË geluids-nlvrau op dr arb.r.daplaats van 80 dB(A):

Artlkcl l.
AI's nivcau badocld in artikcl 179a, zcvcnda rld, veo hEt vairighaids-besluit en in rrtikcr'_68a, zrvrndr lld, van hat Landbourveirigfrcids-begluit roEdt G.n aqulvalcnÈ gcluidsnivcau op dc arbcidspraaÈà van90 d8(A) vartgcaÈcld

Artlkal è.
Uoor d. tocpeaalng v.n dr lcdan I t/nr 4 van a.tikrl I79a van hctV.tllghrldlbcalult rn v.n dc ladcn I t,/nr è van artikcl 6ga van hcÈLrndbourvcili,ghcidrbcrrult rordt ccn cquivarent gcluidsnivcau op dcrrbcldsplaata van 80.d8(A) vastgcsteld'als nivcaí, raarbovsn gciuidrordt, grrcht rch.drIiJ.k tc ztJn.

-Artikcl 5.-

45



Bij lage 1-4

Artikcl 5.
1. Dit bèsluit, dat mcL de daarbij bahorende toeliehting in de

Naderlandse Staatscourant zaI Hordrn geplaatst, treeàt in rerking
op het tijdstip, trearop artikrl 179a, v!.jfde tot en met zevende Iid,
van het, Veiligheidsbceluit ln rGrking tre€dt, met uitzondering van
artikel 4 dat in uelking traedt op c€n nadar te bepalan tijdstip.

2. Tot het tijdstip wearop artikel 4 in rcrking treedÈ, gEfdt voor'de
toepasslng ven dr leden I t/rn 4 van artikel l79a van Éct Veiligheida-
basluit en van de leden L l/n 4 van artÍkel 68a van het Landbour-
veiligheidsbesluit een aquivalcnt geluidsnlveau op dc arbeidsplaate
van 85 dB(A).

t s-Gravcnhage r
OE 5ÏAATSSECRETARIS VOORNOEMO,
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Paragraaf 3 uÍt de Note van ToelÍchting op de wijzigiog van het veiJ,Ígheids-
besruit voor fabrieken of werkplaatsen 1938 en het Landbouwveirigheids-
besluít.

J. RedeI i.ikerwi.isclausule
De naleving van het bepaalde in de besluiten en de
daarop gebaseerde door de minister vasEgestelde normenis vereist, tenzij zulks redelijkerwijze niet kan wordengevergd. llanneer het in acht nemen van de voor schade-
lijk geluid vastgestelde norm andere zu,aarwegende be-
langen waaIvoor de werkgever ook verantwoordè]ijk is,te zeer zou schaden, dient de werkgever tot een-belangen-
afweging te. komen, waarvan het resultaat op de redeLijt_heid wordt getoetst. Bij een dergelijke belangenafureging
dienen met name de technische, operationere eÀ economisèrrehaalbaarheid.van geluidwerende maatregelen en de ernst
van de situatie in beschouwing te worden genomen.

In beginsel dienen werkgevers zich te houden aan het-
geen gebruikelijk is in de betrokken bedrijfstak en
overeenkomt met de stand van'de lawaaibesÈrijdingstechniek
Indien de financiële situatie van een bedrijÉ vaÀ dien
aard is, dat de technisch in de bedrijfstak gebruikelijke
vqorzieningen nieÈ kunnen worden geÈroffen, iaI de *erÉ-
gever ni.et zonder meeE met een beroep op de redelijker-
wi. jsclausule de in zi jn bedri j f best,aande te hoge geJ.uidr,
niveaus kunnen recht.vaardigen. De werkgever zat iÀieder geval aannemèli1l dienen. te maken àat zijn beleidplanmatig is gericht op de verwezenLijkinq raÀ de ger,renstesituati.e. Afspraken, gemaakt met de wèrknàmers dan wel
de werknemersvertegenwooldigers met betrekking tot een
goede planmatige aanpak van de lawaaiproblematj.ek en de
v.oorzieningen en maatregelen die i.n overeenstemming met
deze afspraken reeds zijn getroffen, zu.Ilen een roI
kunnen spelen bij de beoordeling _o.f aI dan niet terecht
een beroep op de redel.ijkerwijscÍilsuIe r,,rordt gedaan
Akoestisch goede technische voorzi.eningen kunÀen echterin bepaalde gevallen operationeel niet haalbaar zijn.Hierbij kan worden gedacht aan si!uaties waarin bi.j-
voorbeeld de bereikbaarheid van de installatie voorcontrole en onderhoud dan weI inspectie van het produkt:
wordt verminderd, de ventilatie- dan weI de koelmoge-Iijkheden worden beperkt door het omkasten en het gébruik
van geluidsisolerend materiaal, he! geulicht van hand-werktuigen wordt verhoogd door het inbouwen van dempersetc.. In deze gevallen zal. heE aanbrengen van technischevoorzieningen in redelijkheid niet kunnen worden gevergd
Bij nieuwbouw en bij investeringen in nieuwe produktie-
middelen dient in een vroeg staàium aandacht te worden
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besteed aan de l,awaaiproblematiek. Bij Ben beroep op de
redelijkerwijsclausule in nieuwe situaties zullen niet
de kosten worden beoordeeld voor aanvullendE voorzieningen
achteraf, maar de kosten welke gemaakt hadden moeten
worden ten ti3oe ven de bestelling van de nieuwe
inslallatie of apparatuur. l.lanneer blijkt dat geen aan-
dacht aan de lawaaibestrijding werd besteed, zaI nieÈ
met succes een beroep op de redelijkerwijsclausule
kunnen worden gedaan. Evenmin zullen in het verleden
opgelopen achterstanden zonder meer met een beroep op
de redelijkerwijsclausule kunnen worden geIégitimeerd.
0verigens zaI in bestaande situaties rekening moeten
worden gehouden met de economische Ievensduur van de
machines. De economisèhe levensduur als zodanig vormt
evenwel geen absoluut gegeven: in die gevallen waarin
bij oversch;ijding van de norm door het treffen van
relatief eenvoudige voorzieningen een lager geluids-
niveau gerealiseerd kan worden, zal dit ook in redelijk-
heid verlangd kunnen worden.
Wanneer door bepaalde invesÈeringen de concurrentie-
verhoudingen te sterk zouden worden verstoord of de
investerings- en exploiÈatiekosten in absolute zin te
hoog zouden 7,ijn, zaI de werkgever zich op de redelijker-
wijsclausul{kunnen beroepen.
Zoals hierb6ven reeds is opgemerkt, is de regeling ge-
baseerd op het principe d,at schadelijk geluid aan de
bron moet worden bestredén, dat wil zeggen dat ter
voorkoming van gehoorschade bij wecknemers. géén maehines,
werktuigen, apparaten of installaties mogB6.r worden
gebruikt, die_biJ het in werking zijn schadeliJk geluid
vqroorzaken..Elaar waar machines etc. weLiswaar schadelijk
geluid ver'oorzaken maar hieraan of geen werknemers vrorden
blootgesteld of sprake is van een zodanig kortdurende
blootstelling dat de individueel ontvangen geluidsdosis
moet worden beschouwd als niet schadelijk voor het gehoor,
zaI in redelijkheid van de werkgever niet kunnen ulorden
gevergd om voorzieningen aan te brengen ten behoeve van
de Iawaaireductie.
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DETINITIES EN BEGRIPPEN

GELUID

Geluid bestaat uit verdichtingen en verdunningen ín de Iucht, die zich vanaf

een geluidbron in alle richtingen voortplanten. Op een bepaalde plaats gaat

geluid gepaard met drukvariaties rond de atnosferische druk. Deze druk-
variaties kunnen rnathematísch beschreven worden als functie van de tíjd met

de som van een of meer sinusfuncties. Het mathematisch eenvoudigste geluid
- een toon - kan beschreven worden door één sinus als functie van de tijd.

FRXQUENTIE

Het aantal sinussen per seconde is de frequentíe van de toon en wordt uit-
gedrukt in hertz (afgekort Hz), De frequentie is bepalend voor de toon-
hoogte: een hoge toon (4000 IIz) klinkt snerpend, piepend en een lage toon
(200 Hz) klinkt als gebron.

GEIUIDDRIJIO{IVEAU

Naast de frequentie van een toon kan ook de sterkte van een toon worden

onderscheiden. De sterkte van een toon kan worden uitgedrukt in het geluíd-
drukniveau. Net zoals bij een elektrische wisselstroom (ook een sinus als
functie van de tijd) de effectieve stroomsterkte wordt bepaald, zo wordt

bij geluid de effectieve geluiddruk bepaald. In de praktijk lopen de effec-
tieve geluíddrukken (P"ar) uíteen van minder dan 20 HPa tot meer dan 200 Pa,

d.w.z. meer dan een factor 107 (10 miljoen). Daarom gebruíkt men in de

akoestiek níet de effectieve geluiddruk, maar een logarithmische maat van

deze druk ten opzichte van een referentiedruk. Deze referentiegeluiddruk
(20 pPa) heeft nen zo gekozen dat een 1000 Hz-toon met een dergelijke effec-
tieve geluiddruk gemiddeld juist gehoord wordt door íemand met een normaal

gehoor. IIet resultaat is dan het geluiddrukniveau en wordt uitgedrukt in
decibel (afgekort dB) t.o.v. 20 1tPa.
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In formule:

L=l0Io8 (dB) (1)

(Po = 20 YPal

In het algemeen kan geluid mathematisch worden voorgesteld als de som van

tonen met verschillende frequenties en effectieve geluiddrukken. Van een

samengesteld geluid kan dan ook zowel het totale geluiddrukniveau als de ge-

luiddruknÍveaus in bepaalde frequenti-egebieden bepaald worden. Bij aaneen-

gesloten gebieden levert dit een frequentiespectru.Ín of geluidspectruo op.

Kiest men de frequentiegebieden een octaaf breed, dan spreekt men van een

octaafbandspectrtun.

GELUIDNIVEAU

Het gehoororgaatr van de nens is níet even gevoelig voor geluíden met het-
zelfde geluiddrukniveau, maar met verschillende frequenties. Om met deze

gehoorgevoeligheid rekening te houden maakt men bij het meten van geluid
vaak gebruik van een filter, dat de geluiddruknÍveaus bij de verschillende
frequenties ongeveer zo waardeert in sterkte, a1s ons gehoor dat ook doet.

Dit is een filter met een zogenaamde A-karakteristiek. In figuur 1 is deze

A-karakteristiek grafisch weergegeven.

írr qurntir

250 1000 4000 16000 Ht

A - lo ro ktrri s ti rk

2
P eff

2po

w.agÍoctOr

Figuur I van bijlage
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lÍeet men het geluiddrukniveau van een geluid, terwijl men de A-weging toe-
past dan noemt men het resultaat het geluidníveau en drukt dit uÍt in dB(A).

EQUIVAI.ENT CELUIDNIVEAU

Varíeert de sterkte van geluíd in de loop van de tijd, dan bepaalt nen in
de akoestíek voor vele toepassingen het zogenaamde equivalente geluidníveau

over een bepaalde periode. Dit kan in formule al.s volgt worden weergegeven

LAuqT = 10 Ie ,1 
o

2. -p^ (t)
.--T dr dB(A)

po
Q)

T

J

Daarbíj i" LA.qT het equívalente geluidniveau over de periode T en pO (t) de

A-gewogen geluiddruk die op tijdstip t aanh'ezig is. In feite ís het equi-
valente geluidniveau over periode T gelijk aan het niveau van de effeclieve
geluiddruk over dezelfde periode.

EQUIVALENT GELUIDNIVEAU BI J EEN }}ERKZAAMI{E ID

LA"q* = equival.ent geluidniveau bij een werkzaamheid.

L^ is het equivalente geluidniveau dat tijdens een werkzaamheid ter
Aeqw

plaatse van een werknener Seregístreerd wordt, waarbij de werknemer hetzij
een vaste plaats inneemt, hetzij mobiel is.

GELUIDEXPOSITIENIVEAU

hXran = equivalente geluidniveau over een representatieve werkdag

Het geluidexpositieniveau van een werknener of groep werknemers is het

equivalente geluidniveau $aaraan de (groep) werknemer(s) op een represen-

tatieve werkdag (van 8 uur) is geëxponeerd.

I.IEETTIJD

De meettijd is de tíjd rdaarover het geluidniveau wordt Seneten.
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BEOORDELINGSTIJI)

De beoordelingstijd is de tijd waarover het equívalente geluidniveau van eeD

werkzaaraheid, geneten of berekend, vrordt vastgesteld. Deze bedraagt minimaal

10 minuten; Ís de periodiciteit van een geluidpatroon neer dan 10 ninuten,
dan is de beoordelingstijd gelijk aan de periodetijd van het geluidpatrooa.

VERBLIJÏTIJD

De verblijftijd is de tijd dat een (groep) werknemer(s) op een bepaalde ar-
beidsplaats verblijft, of de tijd dat de werknemer met eetr bepaalde werk-

zaamheid bezig is, aI dan aíet op dezelfde plaats.
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