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DE BEDOELING VAN DEZE HANDLEIDING 

Het o pste ll e n van een a rbo- jaarve rs lag 
is geen eenvo udige klus. En dat het 
een ve rplichting is maak t he t e r niet 
makke li jker o p . Toch heeft de overheid 
gelijk als zij ste lt dat he t make n van 
een arbo-jaarverslag zeer nuttig is . 

Een goed arbo-jaarvers lag levert een 
belangrij ke bijdrage aan he t arbo-be le id 
binnen uw onde rneming. Va ndaar deze 
handle iding. He t NIA wil een steuntje 
in de rug geven bij he t schrijven van 
een arbo-jaa rverslag. Daa rnaast w illen 
we laten zie n hoe u he t a rbo-jaa rve r
slag maak t to t een stuk gereedschap , 
waa rmee u e ffecti e f kunt sle ute le n aa n 
een gedegen a rbo-bele id. 

He t is n ie t de be doe li ng dat we le tte r 
voor le tte r voorschrijven hoe een a rbo-

jaa rverslag o pgeste ld moet worden. Im
me rs, in e lk bedrijf is he t a rbo -be le id 
anders opgeze t. We kunnen u we l een 
e ind op weg helpe n . Dit doen we door 
te wij zen op voetangels e n klemme n 
aa n de ene kant en sp ijkers met koppen 
aa n de andere kant . 

Als u moge lijke knelpunten weet te on
de rkennen, wordt het o pste lle n va n een 
arbo-jaa rve rslag minder lastig dan u 
dacht. Als u bovendien weet wat he t nu t 
van de ve rschille nde onderdele n van 
he t arbo-jaarverslag is, krijge n uw in
spanningen va nzelf ri chting . Anders ge
zegd: een arbo-jaa rve rslag is geen doe l 
op zich , maa r een midde l naa r een doel. 
Ho udt u het doe l "betere a rbe idsom
standig hede n" steeds voo r ogen, da n 
w ij st de weg zich va nze lf. 
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1 . HET WETIELIJK KADER 

DE ARBOWET EN HET ARBO-JAARVERSLAG 

In de Arbowet staat dat he t bele id van 
ee n ondernem ing mede afgestemd moet 
zijn op vei lighe id , gezond he id e n wel
zijn van werknemers . Dat is nogal wat. 
De wetgever schrijft hie r namelijk voor 
dat de arbe idsomstandigheden van werk
nemers even zwaar wegen a ls bijvoor
beeld het financiële reilen en zeilen van 
een bedrijf. 

Je kunt je natuurlijk afvragen waarom 
de arbe idsomstandigheden wettelijk ge
regeld moeten worden. Werkgevers zou
den toch ze lf o p het idee kunne n ko
men dat de ve iligheid , de gezo ndheid 
en he t welzijn van hun we rkne mers 
heel belangrijk is. Bli jkbaar is daa rvoor 
toch ee n stok achte r de deu r nod ig . In 
dit geva l zijn dat de a rtike le n 4 e n 10 uit 
de Arbowet. 

Nieuwe eisen uit de Arbowet 
In 1994 is de Arbowet gew ij zigd , vooral 
als gevolg va n de EG-Kaderrichtlijn van 
12 juni 1989 over bevordering en ve r
betering van de veiligheid en de gezond
heid van de werknemers op het werk . De 
invoering vindt in twee fasen plaats ; in 
1994 en 1996. 

De verta ling van de e isen uit de EG
richtlijn naar de Arbowet, levert een 
aanta l nieuwe plichten op voor de werk
gever. 
• Werken aan ee n o ptima le zorg voor 

de vei lighe id , gezond heid en we lzijn 
van de werkne mers tijd e ns he t we rk. 
Dit beteke nt ondermee r he t werk 

aanpasse n aa n de me ns e n de proble
me n aanpakken b ij de bron. Teve ns 
he t beschermen van werkneme rs te
gen agressie en seksu e le intimida ti e 
op het werk. 

• De ris ico 's op de werkplek voor de 
veilighe id , de gezondhe id en het 
welzijn van de werknemers inve nta
riseren en eva lu eren. Op basis daar
van een p lan maken en uitvoeren om 
deze ri s ico 's te voorkome n o f te ver
mindere n. Dit mo ndt uit in een a rbo
bele id . 

• He t voere n van een ve rzuimbe le id . 
• Werkneme rs voor li ch te n e n o nde r

ri chte n hoe zij ve ili g e n gezond kun
nen werken. Jongere n moe te n extra 
aandacht krijgen . 

• Melde n e n registre re n van o ngeva ll e n 
e n beroepszie kte n. 

• Zorge n voor de ve ilig heid e n gezond
heid va n anderen da n e igen werk ne
mers in het bedrijf. 

• Deskund ige bijstand o rgan iseren. 
• Bedrijfshulpverl e ning o rga nisere n . 

Deze nieuwe plichte n hebben gevolgen 
voor o nder andere: 

• de inhoud van voorlichting en onde r
ri cht; 

• het overleg met en de rechten van de 
ondernemingsraad; 

• de inho ude lijke e isen aan het arbo
jaarplan e n -jaarverslag; 

• de deskundigheidse isen die geste ld 
worden aa n de deskundigen en/of de 
door de werkgever 'aa ngewezen werk-
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nemers' (d ie spec ifieke arbo-taken uit
voeren). 

Deze ko rte o psomming verte lt u weinig 
over wat dat bete ke nt voor het o pste l
le n , uitvoeren e n eva lue re n van ee n 
arbo-jaarverslag. Daarom vindt u in deze 
hand le id ing - waar nodig - de verta ling 
van de nie uwe plichte n voor uw werk. 

Arbo-beleidsvoering en instrumenten 
Elke orga nisa tie is steeds in beweging. 
Voortdurend ve randert e r iets in he t be
drijf, a lleen als reactie op de steeds ver
anderende omgeving . Om alle verande
ringen bij te houde n moet het bele id 
worden aa ngepast. He tze lfde geldt voor 
het arbeidsomstandighedenbele id (a rbo
bele id) , waarvan de basis is te rug te vin
den in a rtikel 4 va n de Arbowet. Voor 
he t vastste ll e n e n uitvoe re n is de werk
gever verantwoordelijk . Le idinggevende 
of deskundige medewerkers kunne n he t 
arbo-be le id voorbere iden en daarover 
adviseren , maar zij zijn niet verantwoor
delijk . De o ndernemings raad kan de 
werkgever stimu le re n arbo-be le id te 
'make n' e n kan het gevoerde be le id 
toetsen. 
Arbo-be le id 'maken' is makke lijke r 
gezegd dan gedaa n. De werkgever heeft 
daarom een aanta l instrumenten tot z'n 
beschikking , dit is he t arbo-beleidsplan , 
het arbo-jaa rplan en het arbo-jaa rver
slag. 

In he t arbo-beleidsplan wordt beschre
ven hoe het staat met de arbeidsomstan
digheden en wa t e r zoa l voor verbetering 
va tbaa r is. De middelen , bevoegdheden 
e n vera ntwoordelijkheden die he t be
drijf nod ig acht o m de arbo-zorg te 
waarbo rge n , worden hie rin vastge legd . 
Met deze methode o ntstaa t inzicht in de 
stand van za ken rond a rbe idsomstandig-

heden, en kunnen p rio rite iten worden 
geste ld en maatregelen worden geno
men. 
Als he t arbo-be le idsplan rond is, moet 
de we rkgever dit concretiseren . De 
Arbowet wi jst daarvoor het arbo-jaa rplan 
e n he t arbo-jaarvers lag aan. In het a rbo
jaarp lan staat concreet wa t he t komende 
jaa r in het bedrijf aan de verbe te ring va n 
arbe idso mstandigheden wordt gedaan. 
He t jaarverslag verme ldt wat e r in het af
ge lope n jaar van de bele idsvoornemens 
terecht is gekomen. Op deze manie r 
wordt duidelijk wa t wel en wat nie t ge
realiseerd is en hoe he t nu verder moet. 

Omdat he t arbo-bele id een va nzelfspre
kend deel van het bedrijfsbele id moet 
zijn en mede daa rdoor bij. ieder bed rijf 
anders za l zijn , ste lt de Arbowet geen 
nade re e isen aa n inho ud en vorm va n 
het a rbo-jaa rpla n (a rtike l 4 lid 3). Wel 
bestaa t de e is dat e r sa menhang is 
tussen de inhoud va n he t arbo-jaa rplan 
en die va n he t a rbo-jaa rve rslag. Aa n he t 
arbo-jaa rve rslag ste lt de wetgever wél 
bepaalde inho ude lijke e isen (a rtike l 10) , 
waarmee bij de o pste lli ng van he t a rbo
jaa rplan dus rekening kan worden ge
ho uden. Met he t arbo-beleidsplan , jaa r
plan e n jaa rvers lag kan de werkgever 
structureel vorm geven aan de 'w ijde ' 
verplich ting om arbeidsomstandigheden
bele id te voeren. 

N.B.: Voor het opstellen, uitvoeren en 
evalueren van het arbo-jaarplan 
geeft het NIA ook een handleiding uit 
(zie de literatuurlijst op pagina 70). 

Verplicht of vrijwillig 
De verp lichting een arbo-jaa rplan te ma
ken , ge ldt pe r 1 o ktober 1990, met de in
voering van de derde en laa tste fase van 
de Arbowet. De ve rplichting een arbo-



jaarverslag te make n, ge ldt a l sinds 1985. 
Zoals dat ook bij finan cië le jaarverslagen 
het geval is, geldt dit voorschrift nie t voor 
all e bedrijven. Alleen bedrijven met mee r 
clan honderd werknemers en bedrijven of 
categorieën bedrijven die zijn aangewe
ze n via een Algemene Maatregel van 
Bestuur zijn ve rpli cht een arbo-jaarplan te 
maken. Hierbij wo rdt geen onderscheid 
gemaakt tussen hedrijfsleven en ove rhe id. 

N.B" Om vast te stellen of een bedrijf 
tot de 100+ categorie behoort, wor
den alleen "echte " werknemers geteld; 
medewerkers met een contract voor 
bepaalde tijd, stagiaires, uitzend
krachten en medewerkers met een tij
delijk contract tellen niet mee. Maa r, 
als u een arbo-jaarverslag schr!1ft, 
moet u wel alle medewerkers - dus 
óók stagiaires, uitzendkrachten en 
tijdelijke medewerkers - erbij betrek
ken . Dus: wanneer u een a rbo
jaarverslag moet schrijven, staat in 
artikel 10 van de Arbowet; over wie u 
moet schrijven, staat in artikel .7 van 
de Arbowet. 

Uiteraard moete n ook bedrijven die min
der dan honderd werknemers hebhen , 
een arbo-bele id voeren: ze zijn alleen 
nie t verplicht hie r ve rslag va n te doen. 
Toch is het we l aa n te raden ee n admi
nistratie bij te houden va n activite iten op 
het gebied van arbeidsomstandigheden. 

Ondergeschoven kindje 
Het a rbo-jaa rplan en het arbo-jaarve r
slag zijn binnen he t arbo-be le id onlos
ma ke lijk met e lkaar verbo nden. Door de 
onge lijktijdige invoering is het arbo-jaar
vers lag he laas wat geïsoleerd geraa kt. 

Daa rdoor o ntstond de vreemde situat ie 
dat e r vanaf 1985 ve rslag geda an moest 
worden va n he t a rbo-beleid , zonde r dat 
he t arbo-be le id eerst in planne n we rd 
omgezet. 
Waa rschijnlijk is dit , naast o nbeke ndhe id 
en o nde rschatting van he t be lang van 
goede arbeiclsomstanclighe cle n, één van 
de oorzake n van het kwalitatief lage ge
halte van vee l arbo-jaarverslage n. 

Onderzoek toont aan ... 
Uit een onde rzoek is gebl e ken dat he t 
me re ndeel van de beoordeelde jaarve r
slagen nie t voldeed aan de e isen die de 
Arbowet in a rtike l 10 ste lt. De be lang
rijkste mankemente n wa re n: 
• o nvolledighe id (sommige opste lle rs 

zagen er b lijk baar gee n brood in doo r 
we rknemers ge me lde gevare n o f aa n
wij zinge n van de Arbeidsinspectie o p 
te nemen); 

• te veel ("do mme") o psommingen van 
fe itjes ; 

• gee n anal yses van ve rgaard cijfe r
materiaal ; 

• te lage be le idsge richtheid ; 
• een te g ro te sche iding tussen de bij

drage van bedrijfsgezondhe idsdienst, 
beclrijfsve iligheidsclienst e n perso
neelsza ke n. 

Al met a l b lijkt nog te vaak dat een 
groot deel van de arbo-jaa rverslagen die 
be naming nie t eens ve rdient . 
Zoa ls u in het volge nde hoo fdstuk zu lt 
zie n , zijn inventarisati e, analyse en e va
luati e de be langrijkste doelen van een 
a rbo-jaarve rslag. Vo ldoe n ze hie r niet o f 
sl echts gedeeltelijk aa n, cl an kan e r 
nauwelijks sprake zijn van een positie f 
effect. 
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2. DOEL VAN HET ARBO-JAARVERSLAG 
DE PLAATS VAN HET ARBO-JAARVERSLAG IN HET BEDRIJF 

Het arbo-jaarverslag is gericht op de 
werkgever en de werknemers binnen de 
onderneming. Binnen die algemene doel
stelling is een aantal specifieke functies te 
onderscheiden. 

Die functies zijn : 
• informatie en communicatie 
• verantwoording 

• activeren 

• analyse 

• evaluatie 

• documentati e 

Informatie en communicatie 
Het a rbo-jaa rve rslag informeert over he t 
gevoerde a rbo-be le id . 
Dit betekent dat iede re werknemer 
moeite loos de re levante info rmatie moet 
kunnen te rugvinde n. Is dit nie t zo , dan 
schiet he t a rbo-jaa rve rslag teko rt. Daa r
o m is het belangrijk dat degene n die be
trokken zijn b ij het opste ll e n va n het 
arbo-jaarverslag, re kening houden met 
de lezers. Een in fo rmatief ro ndje over de 
wensen va n de verschi llende werkne
mers helpt u in zo 'n geva l. 

In de wet staat dat de werkgever en de 
werknemersvertegenwoordigers samen 
bepalen op welke manier he t arbo-jaa r
ve rslag de beste bijdrage levert aan het 
arbo-beleid. Daarbij gaa t het nie t alleen 
o m de leesbaarheid van het arbo-jaa r
vers lag , maar ook de toega nke lijkhe id 
van de info rmatie . Oftewel, a ll e infor
mat ie in he t a rbo-jaa rverslag moet open
baar e n voor iede reen opvraagba ar zijn . 

Verantwoording 
In het a rbo-jaarverslag legt de werkgever 
verantwoording af over he t gevoerde 
a rbo-beleid. Door he t duide lijk weer
geven van knelpunten , strategieën , mo
tieven en resu ltaten maakt de werkgever 
het de werkne mers (en hun vertegen
woordigers) mogelijk te beoordelen of 
het arbo-bele id binnen de onderneming 
de toets de r kritiek kan doorstaan. 

De andere partij waa raa n de werkgever 
ve rantwoording afl egt, is de 1-SZW (Dienst 
voor Inspectie en Informat ie va n het Mi
niste ri e va n Soc ia le Zaken e n We rkge le
genheid , vroeger de Arbeidsinspectie) 
He t spreekt voor zich dat de 1-SZW nie t 
zit te wachte n op een ju be lve rhaa l over 
he t a rbo-idea lisme va n het manageme nt. 
Op bas is va n een fe ite lijke weergave 
van de situat ie b inne n een o nderne
mi ng. in combinatie met een grondige 
motivatie kan de 1-SZW u vee l be ter bij
staan in he t voe re n van ee n krachtig 
a rbo-be leid. In die zin is e r e ve nzeer 
sprake va n communicatie met de 1-SZW 
als va n he t afl eggen van verantwoor
ding. 

Activeren 
De Arbowet heeft het overleg tusse n 
werkgever en werknemers hoog in he t 
vaandel, o mdat dit bijdraagt tot een 
beter arbo-beleid. Het arbo-jaa rverslag 
kan dienen a ls stimulans voor he t over
leg . In die zin heeft he t a rbo -jaarverslag 
voor de be trokken werknemersoverl eg
o rga nen (onde rne mings raden, die nst-
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commissies , enzovoort) een activerende 
functie. Daarom is in de Arbowet de be
paling o pgenomen dat de werkgever 
he t arbo -jaarverslag moet toezenden aan 
het overlegorgaa n . Er staa t echte r nie t in 
de Arbowet dat de werkgever ook ver
p licht is tot overleg over het jaarverslag . 
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) 
ke nt wel een aanta l bepa lingen dat he t 

de ondernemingsraad mogelijk maakt 
overleg over het jaarverslag te verlangen 
(art. 23, derde lid e n art. 24 , eerste lid) . 

Op basis va n de tekst va n het jaa rvers lag 
kan het overl egorgaa n met de werkgever 
he t gevoerde beleid bespreken e n/ of 
aanzetten geven voor nieuwe initiatie
ven. 



Analyse 
Een arbo-jaa rverslag is niet a f a ls de 
aangeboden informatie niet geanalyseerd 
is . De lezers kunnen weinig beginnen 
met een droge opsomming va n feitjes , 
gebeurtenissen of verzuimcijfe rs. Een 
goede ana lyse - bijvoorbee ld van de 
ziekteverzu imcijfe rs per afde ling - maakt 
verge lijkingen mogelijk , w ij st de weg 
naa r problemen die ande rs o nzichtbaa r 
zouden blijven en creëert de moge lijk
heid te zoeken naar passende op los
singen. 

Evaluatie 
Voo r de werkgever is he t arbo-jaa rver
slag het instrument waarmee hij zijn 
arbo-beleid toe tst. Door het oorspronke
lijk jaarplan naast he t jaa rve rslag te leg
gen , confronteert hij he t plan me t de 
werkelijkhe id. Als be ide arbo-instrumen
te n goed zijn opgesteld , kan op basis 
van deze vergelijking de lijn voor de 
toekomst worden uitgezet. 

Kort gezegd beoordeeld wordt of 
voorgenomen beleid omgezet is in ge
realiseerd beleid. 

Uit he t arbo-jaarverslag blijkt of de aan
pak van a rbo-problemen die zich dat 
jaar hebben voorgedaan , gewerkt heeft. 
Duide lijk wordt of er adequaat is ge re
ageerd op onverwachte gebe urtenissen 
en o f deze gebeurtenisse n consequ e n
ties hebben voor he t tot nu toe gevoer
de be leid. 

Documentatie 
Het voeren va n een arbo-beleid is niet 
iets tijdelijks. Het is een continu proces 

dat zich jaa r na jaar voortzet. En ne t als 
he t financieel-economisch be le id is het 
o nlosmake lijk ve rbonden me t he t re ilen 
en ze ilen van een bed rijf. 
Daarom is he t belangrijk dat e r o p den 
duur inzi cht ontstaat in de evolutie va n 
het bele id. 

De ve rslag legging over een aa ntal ach
tereenvolgende jare n vormt hie rvoor de 
onmisba re documentatie. Een goede 
graadmete r voor de effectivite it van het 
arbo-be leid zijn de ongevallen- en ve r
zuimcijfe rs. Ana lyse van de ontwikke lin
gen in dit cijfermateriaal over een aa ntal 
jare n , maakt heel goed duidelijk of 
da adwerke lijk sprake is van verbete ring 
van de arbeiclsomstancligheclen. 

Kort gezegd du idelijk wordt of ge
voerd beleid omgezet is in ej/ectief 
beleid. 

Wilt u versch illende jaarverslage n naast 
e lkaar legge n, clan is het uite raa rd be
langrijk dat deze o p de ze lfde manier 
zijn opgesteld. Jaarve rslagen die e lk jaar 
anders worden opgesteld, le ne n zich 
niet voor een vergelijking. 

Duidelijkheid troef 
In een a rbo-jaarve rslag moe ten de in dit 
hoofdstuk genoemde doelste llingen te
rug te vinden zijn. Een goed jaarvers lag 
geeft een helde r overzicht va n releva nte 
gegevens en is voor a ll e be trokkene n 
leesbaar. Een arbo-jaarvers lag dat ver
zandt in abstracties of gene ralise ringen , 
schiet z'n doe l voorbij. Immers, de lezer 
moet het bed rijf en zichze lf kunnen he r
kennen in he t jaarverslag . 

15 





3. VOORDELEN VAN EEN GOEDE PLANNING 
VOORBEREIDINGEN DOOR HET JAAR HEEN 

De Arbowet ke nt nie t al leen ve rplichtin
gen, maar ook een aantal bepalinge n 
c.lat de opste ll e rs de ruimte geeft om 
hun arbo-jaarve rs lag aan te passen aan 
de o nc.l erneming. Een van de vrijheden 
gaa t over de vers lagperiode . Een arbo
jaa rve rslag hoeft niet gelijk te lopen met 
he t kalende rjaar, de werkgever mag e r 
ook voor kiezen het arbo-ja a rverslag te
ge lijk met andere, binnen he t bedrijf ge
p roduceerde jaarverslage n uit te geve n . 
Voorwaarde is wel dat e r sprake moe t 
zijn van een regelmatige verslaggeving 
e n dat het ve rs lag maximaa l drie maan
de n na afloop van he t ve rsl agjaar wordt 
gepresenteerd . 

Tijdig beginnen 
Hoewe l u vrij be nt in de keuze wanneer 
he t a rbo-jaarve rs lag ve rschijnt, is he t 
nie t ve rsta ndig o m aa n het e ind va n he t 
ve rs lagjaar even snel de benod igde in
fo rmati e bij e lkaar te rape n e n vervol
ge ns ee n verslag in e lkaar te zette n. De 
hoe veelhe ic.I info rmatie die cl a n op u a f
komt, maakt he t vrijwel onmoge li jk een 
gedegen e n e ffectie f arbo-jaarverslag te 
prod uceren. De enige ma nie r o m tot 
ee n goed resultaat te kome n , is het 
doorlopend registreren van gegeve ns e n 
he t o p tijd verdelen van ta ke n. Zorg dat 
aa n het begin van het jaa r de opzet en 
de werkwijze vaststaan . Dit maakt het 
opstellen va n het jaarverslag makke lij 
ke r. Bovendie n kunnen de arbo-jaarve r
s lagen over een aa nta l jare n goec.I me t 
e lkaa r verge le ke n worden a ls u een vas
te opzet en werkw ij ze gebruikt. 

Bij een gestructureerde aanpak. is he t 
noodzake lijk dat u vooraf een schema
tische inde ling van het verslag opstelt , op 
basis va n c.le e ise n in art ik e l 10 va n c.le 
Arbowet e n c.le specifie ke aanc.lachts
pu nten binne n uw o nde rneming. Da n 
kunt u ge ri c ht aa n he t werk. Maak goe
c.le afsp raken over wie we lke take n voo r 
z· n re ke nin g nee mt en wanneer ze moe
ten wo rc.l en uitgevoerd. Schakel vooral 
de juiste personen in (denk hi e rbij aan 
mec.lewerke rs van personeelszaken , c.l e 
secre tari s va n het overlegorgaan of c.le 
arbo-c.leskundige). Zoek me nsen c.li e 
weten welk materiaal belangrijk is e n 
hoe ze de verzamelde informatie in een 
pre ttig leesba re vorm we ten te g ieten. 
Lang niet iedereen beschikt ove r he t 
vermogen duide lijk en he le.I e r te schrij 
ven, zoek daarom naa r goec.le schrij ve rs. 
En w ijs bij uw zoektoc ht naar schrij ve rs 
ook een "e indrec.lacteu r'· aan. Deze kan 
de verschi ll e nde medewerkers ged uren
de het jaa r begele ic.le n e n uite inde li jk 
zo rgen voor ee n leesbaar ve rs lag. 

lnleverschema 
O m te voork ome n dat u o ndanks alle 
voo rbe re ic.lingen toch in tijdnood komt 
bij he t schrijve n va n he t vers lag, doe t u 
e r goed aan ee n strak inleverschema te 
han te ren. En houd rekening me t vertra
g ingen ; a ls co llega ·s , naast hun e igen 
we rk , betrokken zij n bij het schrij ven 
van he t a rbo- jaa rve rslag , dan is het 
moe ilijk h e t inleverschema stipt te vo l
ge n. Een deel van dit probleem kunt u 
ook voor zijn door gec.lurende het jaar 
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de vi nger aan de po ls te houde n. Houd 
e r ook re ke ning mee dat e r eventueel 
ingrij pende correcti es nod ig zijn op he t 
inge leverde materiaa l. Ru im daarom 
voor de e ind redacti e be tre kke lijk veel 
tijd in. Regelmatig contact me t de ver
schi ll e nde medewerke rs ko mt he t e ind
resultaat zeker ten goede. 

De voordele n va n een goede voorbere i
di ng en continue aa ndacht zijn : 
• spre iding van inspanning 
• overzichtelijkheid 
• zo rgvuldigheid 

• tijdwinst 
• spre iding va n aa ndacht 
• eenvoudiger o rdening 

Afstemmen op arbo-overleg 
Bij het structure re n va n de inh o ud van 
het arbo-jaa rve rslag e n he t toewij zen 
va n take n , moet u rekening houden met 
het volgende uitgangspunt : he t a rbo
jaa rvers lag wordt geproduceerd o p he t 
niveau waarop het arbo-overleg tussen 
werkgever e n werknemer plaatsvindt. 
Werkt u bin ne n een bedrijf met meerde
re vestig inge n, dan hangt de keuze voor 



een algemeen ve rslag of ee n ve rslag pe r 
vestig ing dus af va n he t gevoerde a rbo
overl eg. Vindt dat ove rl eg p laa ts o p o n
de rnemingsnivea u, cl an kun t u vo lstaa n 
met een overkoepele nd jaa rve rslag , 
waarin de ve rschillende vestigingen na
tuurlijk wel a ls zodanig he rkenbaa r bli j
ve n; wordt he t overleg o p vestigingsni
vea u gevoerd , clan moet pe r vestiging 
een ve rs lag worde n gemaakt. 

Verspreiding 
Nog voor he t arbo-jaarverslag o p papie r 
staa t, moet u denken over de ve rspre i
ding . He t ve rslag is bedoeld voor iede re 
werkneme r volgens de definiti e uit art i
ke l 1 va n de Arbowet. Dat w il zegge n 
dat a lle medewerkers in het bedrijf - d us 
ook uitzendkrachten en ti jde lij ke mede
werkers - recht hebben op he t a rbo-jaa r
ve rslag. Een arbo-jaarverslag dat o nge-

zie n in he t archief ve rdwijnt , is versp ilde 
moeite. Zorg e r daarom voor dat he t ver
slag in voldoende o p lage geproduceerd 
wordt. Kondig he t ve rschijne n aa n, 
bijvoorbeeld via publi katiebo rcle n en he t 
personeelsorgaa n. O rga niseer een offi
cië le presentatie, waarb ij geïnte resseer
den aanwezig kunne n zijn . En zorg da t 
he t verslag zo sne l mogelijk na verschi j
nen op a ll e ni veaus besproken wordt. 

Voorbereiding loont de moeite 
Misschie n denkt u b ij he t lezen van dit 
hoofdstuk dat het schrijven van een 
arbo-jaa rve rslag een fu ll time baa n is . Dat 
is o njuist. De voorbe re idingen door he t 
jaa r heen werken uite indelijk tijdbespa
rend. Als u eenmaal de werkwijze heeft 
vastgelegd , k unt u die e lk jaa r gebrui 
k-en . Bovendien , hoe kle ine r het bedrijf, 
hoe minder tijd de voorbere iding kost. 
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4. VERPLICHTE AANDACHT VOOR ... 
ONDERWERPEN IN HET ARBO-JAARVERSLAG 

Artike l 10 van de Arbowet beschrijft 
punt voor punt voo r we lke onderwer
pe n in het arbo-jaarvers lag aan de orde 
moete n kome n. 

Deze punte n zijn: 
• he t gevoerde be le id 
• he t gevoerde ziekteverzuimbe le id 
• he t gevoerde overleg 
• de activite iten van de deskundige n 
• voorlichting en onde rri cht 
• begeleiding va n jonge re n 
• maatregele n naar aanle iding van 

ongeva lle n 
• maatrege le n naar aan le iding van 

be roepszie kten 
• overzicht geme lde geva re n 
• de activite ite n van de bedrijfshulp

ve rle ners 
• aa nwij zinge n e n e ise n van de 

Arbeidsinspecti e 
• o ve rzicht va n o ngeva ll e n- e n 

ve rzuimcijfe rs 

Omdat onde r a rbo-bele id een heel scala 
va n o nderwe rpen va lt , mag u gerust de 
ve rplichte o nderwerpen aa nvullen met 
ande re zake n die binnen de o nderne
ming spele n. Maar dat is aan u. Wij zul 
le n van de ve rplichte onde rwe rpe n aan
geven wat de wetgever van u ve rwa cht. 

Het gevoerde beleid 
In de Arbowet staa t (in artike l 4, tweede 
lid) dat de werkgever in he t arbo-jaa r
ve rslag moet beschrijve n hoe hij heeft 
vo ldaan aan zijn verplichting om "" . bij 
he t voeren zijn algemeen o ndernemings-

bele id (" .) dit be le id mede (te) ri chte n 
o p een zo g root moge lij ke ve ilighe id , 
een zo goed mogelijke besche rming van 
gezondhe id e n he t bevo rde re n van he t 
welzijn va n de we rkneme r". 
In de praktijk betekent dit dat u de o n
derwerpen uit het arbo-jaa rplan nog eens 
ko rt beschrijft. Het beste kunt u de ge
ste lde doelen heel concreet formuleren 
en per onderwerp een beschrijving geven 
va n de rea li sa ti e ervan . Ter illustratie : in 
het arbo-jaarverslag beschrijft u hoe, 
wanneer en door wie in het afge lope n 
jaa r in de fabriekshal ge luidwerende 
wanden zijn geplaatst om het ge luids
niveau terug te dringen en hoeveel dat 
gedaald is. 

De belangrijkste informatie die u , met 
he t oog o p de evalu atiefase kunt ve r
strekken , is een beschrij ving va n de uit
voering van de voorgeno men planne n. 
We lke aa nwijsbare maatregele n zijn e r 
ge troffen' Ware n e r kne lpunten' Hoe 
zijn die o pgelost? Waar g ing het mis? 
Hoe we rd hie ro p gereageerd' Dergelijke 
vragen moet u kunnen bea ntwoorden . 

Risico-inventarisatie en -evaluatie 
De bas is van het arbo-bele id vormt de ri si
co-inventarisa tie en -evaluatie. Hoewe l 
niet in de Arbowet is opgenomen dat dit 
een vast o nde rwerp in he t a rbo-jaarver
s lag moet zijn , is het wel ve rstandig een 
overzicht van de resultaten te geve n. 
Immers , de conclusies uit de risico-in
ventarisatie en -evaluati e zijn be pal e nd 
voor te voe ren arbo-be le id . Omdat he t 
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hier o m een nie uw Arbowetartike l gaa t, 
beschrijven we deze plicht o m a ll e ri s i
co 's te inventarisere n en te eva lue re n. 

Aan de risico-inventa risa ti e en -eva lu ati e 
worde n de volgende inho ude lij ke e ise n 
geste ld : 
• de ri s ico's moete n o p ve ilighe id , ge

zondhe id e n welzijn worden geïn
venta riseerd e n geëva lueerd ; 

• e r moet een beschrijving worden o p
genome n over geva ren van onder
meer machines , werktuigen en che
mische sto ffen; 

• e r moet ee n overzicht ko me n van 
gevare n die ni e t kunn e n worde n ve r
meden; 

• e r moet specia le aa ndacht worden 
besteed aan de gevare n voor be paa l
de g roepen werkneme rs, zoa ls je ug
dige en o udere we rkne me rs; 

• er staa t aangegeve n welke maa trege
len zullen worden geno me n o m geïn
ventariseerde arbo-knelpunten op te 
lossen , en de samenhang hie rtusse n. 

Om de risico-inventarisa tie uit te voeren, 
kunt u gebruik make n van een check
lijst. Met zo'n checklij st maakt u een 
rondgang door he t bedrijf. Het ministe rie 
van Socia le Za ken en Werkgelegenheid 
heeft ee n Publikatieblad ontwikkeld waar
in een toe lichting staa t op de inventa
ri sati e e n de eva luatie. 

U be nt vrij om de risi co- inventa ri sa ti e en 
-eva lu at ie ze lf uit te voe ren. Zodra u ver
plicht bent o m zich aan te sluite n bij een 
gecert ificeerde arbodie nst , moet deze u 
hierb ij bijstaa n. De arbodienst beoordeelt 
dan de schrifte lijke risico- inventarisatie en 
-evaluatie en kan over wij zigingen advise
ren als daa rtoe aanle iding bestaa t. Uite r
aa rd ontvangt de deskundige een kop ie 
(hierover vindt u op pagina 38 meer). 

Trouwens, risico-inve nta ri satie en -eva
lu atie houdt nauw verband met de be
drijfshulpve rlening (ook een nieuwe 
Arbowetverplichting). Bij de bedrijfs
hulpve rl e ning gaat he t e rom dat in geval 
van rampen en ongelukken zo sne l mo
ge lij k goede hulp wordt geboden (zie 
pagina 27). Uit de inve ntari satie blijkt 
waa r 'gevaa rlijke ple kke n' zijn. 

Het gevoerde ziekteverzuimbeleid 
Art ike l 4a ve rpli cht e lke werkgever o m 
ziekteve rzuimbe le id te voe re n. Dit be
leid moet het zie kteverzuim , zo moge
lijk voorkomen e n be pe rke n. He t is aa n 
de werkgever om maa tregele n te ne me n 
die ervoor zorgen dat de werkne me rs 
niet ziek worden . Denk t u maar aa n het 
heri nrichten van de werkplek zodat 
werkne mers geen last hebben van fys ie
ke be lasting. Daarnaast is de we rkgever 
ve rpli cht ziekteverzuimbele id o p te zet
te n, wa t betekent dat hij moet aange ven 
op welke manie r zieke werkneme rs 
kunnen worden begele id zodat zij weer 
zo sne l mogelijk aa n het arbeidsproces 
kunne n deelne men en niet onnodig 
lang thuiszitten o f zelfs in de WAO be
lande n. De daadwe rke lijke verzu imbe
gele iding moet worde n uitgevoerd met 
behulp van een (in- o f externe) deskun
dige . 

In he t a rbo-jaa rve rslag geeft u aa n: 
• hoe he t ziekteverzuim bele id inho u

delijk e ruit zie t; 
• wat e r is gedaan o m zie ke we rkne

mers te rug te krijge n (hoe vaa k en 
door wie); 

• welke resultaten dit heeft o pgeleverd. 

Het gevoerde overleg 
Via a rti ke l 13 van de Arbowet is de 
werkgever ve rplicht regelmatig overleg 
te voere n e n samen te werken met he t 



overlegorgaa n (OR, VGW-commissie of 
Medezeggenschapscommiss ie/ d ienstcom
m is ie). U kunt nie t vo lstaan met de mel
ding dat e r een overlego rgaan is, hoe 
vaa k er vergaderd wordt e n welke za
ke n besproken zijn . Ee n beschrijving 
va n het ove rleg e n een e va luati e hie r
van , zijn vee l nuttige r. U zu lt dus o p pa
pier moete n zette n hoe e r overl eg ge
voerd is en tot welke resultaten dat 
le idde. Als e r naast het reguliere overleg 
ook informeel is same ngewerkt, moet 
dit ook aan de o rde kome n. Beschrijf 
hoe deze sa me nwerking is ve rl open e n 
wat e ruit is voortgevloeid. 

Deskundige ondersteuning 
De deskundige o nde rsteuning is met de 
wijzig ing van de Arbowet o nder hande n 
genomen. Iede re werkgever moet zich 
bij de uitvoering van de ve rplichtingen 
uit de Arbowet laten bijstaan door des
kundigen. Deze deskundigen kunnen in
te rn gezocht worde n (bij voorbeeld een 
ve iligheidskundige) of exte rn (bij een 
deskundige a rbo-dienst) , o f zowel in
a ls extern. Veela l za l de werkgever ge
bruik maken van een exte rne arbodienst 
o mdat inte rn nie t a ll e d isciplines 
aa nwezig zijn (tenminste één veilig
he idskundige, één bedrijfsa rts, één a r
be ids- e n o rga nisa tiepsycholoog en één 
a rbe idshygiënist). De deskundige kan bij 
a lle taken helpen die met arbe idsomstan
d igheden te maken hebben. Er is bepaald 
dat deskundige ondersteuning, in ieder 
geval vanuit een gecertificeerde dienst, 
tenminste verp li cht is bij de risico-in
ventarisatie en -evaluatie , de begele iding 
van zieke medewerkers, het pe riodiek ar
beidsgezondheidskundig onderzoek en 
het arbeidsgezondheidskundig spreekuur. 
De deskundige ondersteuning staa t 
beschreven in de artike len 17 to t en met 
2la van de Arbowet. 

In het a rbo-jaa rve rslag doet u ve rslag 
va n de activite iten van c.l e deskundigen . 
Daarbij geeft u aa n we lke activite iten zij 
he bben ve rricht , niet a lleen te n aa nzie n 
van de ve rpli chte activite iten , maar ook 
voor die situaties waarin hun hulp werd 
ingeroe pen. geeft een ove rzicht e n 
een ko rte beschrijving van de advieze n 
e n u doe t ve rslag van de uitwe rking va n 
deze advieze n. Zijn de adv iezen op
gevolgd? Wat was de mo tivatie? Hoe 
werd hierop gereageerd? 

Wat in deze paragraaf nie t mag o ntbre
ke n, is een beschrijving va n de werk
w ij ze en het function e ren van de 
die nsten of deskundigen. Op bas is van 
de evalu at ie van deze gegevens ka n be
keken worde n o f verbeteringen nod ig 
zijn . Per slot van rekening is ook dit een 
ve rantwoordelijkhe id van de werkgever. 

Met het oog op het informeren van 
nie uwe we rkne mers is he t aa n te rade n 
in het a rbo-jaa rverslag de nodige ba
sisinformatie op te ne men over de 
plaats e n de functie van de deskundige 
d ienste n binne n de o nde rneming. 

Voorlichting en onderricht 
Hiermee wordt bedoeld de voorlichting 
en he t onde rri cht aa n werknemers uit 
artike l 6 van de Arbowet. Onder werkne
me rs wordt in dit verband verstaan: 
werkneme rs die voor het eerst arbeid bij 
een werkgever gaan verrichten. Dus ook 
staga ires, va kantiewerkers en uitzend
krachten. 
De onderwerpen waarop de ve rstrekte 
informatie betrekking heeft , zijn veilig
he id , gezond he id en we lzijn . De bepa
ling dat de werkgever zijn werknemers 
moet voo rli chten over de arbeidsomstan
digheden binnen de onderneming is een 
van de be langrijkste pli chten uit de Ar-
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bowet. Het is de verantwoordelijkheid 

24 van de werkgever dat werknemers op 
de hoogte zijn van specifieke gevaren in 
de a rbe idss ituatie . Imme rs, gebre k aa n 
ke nnis over gevare n is e n blijft éé n van 
de be langrijkste oorzaken va n o ngeva l
le n op he t werk e n he t da aruit voort
vloeie nde ve rzuim . Het is dan ook 
noodzakelijk dat de werknemers wor
de n voorge licht over de resultaten van 
de ris ico- in ventarisa ti e en -eva luati e . 
Daarnaast moet in het verslag melding 
worden gemaakt ove r de w ij ze waa ro p 
de werkneme rs voorlichting e n onder
ri cht hebben gekrege n over hoe de 
werkgever de deskundige o ndersteu
ning en de bedrijfshulpve rl e ning heeft 
georga niseerd . 

In deze paragraaf verme ldt u welke 
activite ite n er zijn ontpl ooid . Er wordt 
ve rwacht dat de lezer inzicht krijgt in de 
manie r waarop voorlichting en o nder
ri cht zijn georganiseerd e n worden uit
gevoerd. Ook hi e r mogen de ges igna
leerde kne lpunte n en de aa npak niet 
on tbreken. Zonder deze aspecten is een 
opt imale eva luati e ni et mogelij k. 
Als e r in he t bedrijf een voorlicht ings
e n ople idingsplan is , dan kunt u hi e r in 
he t a rbo-jaarverslag naa r verw ij zen. Pro
beer zo duidelijk mogelijk te beschri jven 
we lk e ffect gesorteerd is me t de voor
li chtings- en onclerrichtsactivite iten. Op 
basis hie rvan kan ged iscussieerd wor
den ove r mogelijke ve rbe te ringe n e n 
aa npass ingen. 

Begeleiding van jongeren 
Als he t gaa t om a rbeidsongevalle n, blij
ke n jongeren (beneden de 18) zeer 
kwetsbaar. Uit o nde rzoek komt naar vo
re n dat zij meer ri s ico lopen om betrok
ke n te ra ken bij een ongeva l clan men
se n die a l langer in he t arbe idsproces 

meedraa ien . De wetgever heeft voor 
hen daarom een paar bijzondere be pa
linge n opgenomen in de Arbowet. Zo 
mogen jonge ren bepaa lde, gevaarlijke 
we rkzaa mhede n niet uitvoeren , moet 
specia le aa ndacht besteed wo rde n aa n 
voorlichting e n o nderri cht en moeten ze 
begele iding krijgen bij he t werk. 

In de wet is ook de mogelijkheid opge
no men o m bepaa lde bedrijven of cate
gorieën van bedrijve n te verplichte n een 
me ntor aa n te ste ll e n. Deze mento r be
ge le idt de jo ngeren binne n het bedrijf. 
Ove r het me nto rschap heeft de overheid 
met de werkgevers- e n werknemersver
tegenwoord igers afsprake n ge maakt. 
Mocht de o ve rhe id over ee n paar jaar 
twijfe ls hebben over de manie r waarop 
de werkgeve rs de begeleiding van jo n
geren aa npakke n, da n kan zij a lsnog he t 
mento rschap verp licht ste llen. 

Net a ls in de paragra af 'Voorlichting en 
o nderricht ' gee ft u de o ntplooide activi 
te iten weer e n ve rmeldt u de geconsta
teerde zwa kke plekken e n kne lpunten. 
Hoewel de begele iding van jo ngeren 
een klein o nde rdeel is van he t tota le 
a rbo-bele id , mag u het be lang e rvan niet 
onderschatte n. Per slot van rekening 
heeft u te make n met een groep werk
nemers die nog zo'n de rt ig of veertig 
jaar werk voor de boeg heeft. U doet e r 
goed aa n he n te w ij zen o p he t be lang 
van goede a rbe iclsomstandigheden . 
Hie rmee legt u een basis voor een kri
tische en ve rantwoordelijke houding ten 
opzichte van hun werk en gedrag. Als in 
uw bed rijf geen jongeren werken, kunt u 
deze paragraa f uiteraa rd weglaten. 

Maatregelen naar aanleiding van 
ongevallen 
Om aa n te kunnen geven welke maatre-



ge le n geno men zijn ná een o ngeval, 
moet u eerst wete n wa t de wetgever be
doelt met "een o ngeva l". Een omschrij
ving vinden we in een Min isterië le rege
ling, geno me n in he t kader va n a rtike l 9 
en 10 van de Arbowet. Vo lgens deze de
finit ie is een ongeva l een "aan de werk
nemer in verband met he t ve rri chten van 
a rbe id overkomen o ngewilde gebe urte
nis , die schade aan de gezondhe id o f de 
dood tot vrijwel on midde llijk gevolg 
heeft gehad en ertoe heeft gele id dat de 
werknemer tijdens de werkti jd de arbe id 
heefr gestaakt e n nie t meer heeft he rvat, 
da n wel met de arbeid geen aa nva ng 
heeft gemaa kt". 

N.B.: De laatste voorwaarde betekent 
dat de werknemer, in de zin van de 
wet, geen ongeval heeft gehad als hij 
op de dag van de gebeurtenis het 
werk slechts tijdelijk onderbreekt. 

Voldoe t een o ngeva l aa n deze definitie , 
dan be nt u verp li cht dit in het arbo
jaa rve rslag te me lden. Dat is de mini
mum-eis die de wetgever ste lt. Wil t u 
een bete r bee ld krijgen va n de situatie 
in uw bed rijf, dan is he t ve rsta ndig o m 
ook alle tw ijfe lgeva lle n e n bijna-on
gevallen te ve rme lden. Waarom zou u 
wachten tot een b ijna-ongeva l zich weer 
voordoet als echt o ngeva l? In fo rmatie 
over gebeurtenissen die op he t nippe rtj e 
goed zijn afge lopen , k unt u gebruiken 
om erger te voorkomen. 

Officieel kan een situatie als bijna-on
geva l worden geboekstaafd als sprake 
was van gevaa r voor de werknemer en 
wanneer sprake is van grote mate ri ë le 
schade. "Grote materiële schade" is scha
de aa n gebouwe n, materieel, grondstof
fen o f prod ukten a ls d irect gevolg van 
een o ngewilde gebeu rtenis . Gevolgscha-

de (bijvoorbeeld prod uktieverli es) hoort 
hie r niet b ij . Dat is jammer. Er zijn na
tuurlijk tientall en voorbee lden te verzin
nen van in principe levensgevaa rlijke si
tuaties waa rbij geen mate ri ë le schade 
ontstaat. Het sluit aa n b ij de bedoe li n
gen van het arbo-jaarverslag a ls u deze 
situaties benadert als bijna-ongeva llen. 

Tenslotte , een arbo-jaarverslag is nie t 
pe r definitie goed als het vo ldoe t aa n de 
minimum-e isen , he t is pas goed als he t 
de mogelijkheid b iedt de a rbe idsom
standigheden binnen een o nderneming 
vo ll edig te eva luere n. 

Bij he t me lde n va n de getroffen maatre
gele n in he t a rbo-jaa rverslag is he t 
ve rstandig te late n me rke n dat u heeft 
gehandeld op basis van een analyse va n 
de bedrij fss ituatie . Met a nde re woorden: 
a ls u melding maa kt van maa tregelen 
over ongeva ll e n , moet u uit legge n hoe 
de informatie is o pgebouwd. Een krach
tig instrume nt om he rhaling te voorko
me n, is een zorgvuldige analyse va n o n
gevallen en bijna-ongeva ll en. U zu lt 
zie n dat er veel mogelijkheden zijn om 
binnen de bestaande situatie e n met ge
accepteerde technieken preventief te 
werken. 

Zorg e rvoor da t er tussen verschillende 
de len va n de onde rneming uitwisseling 
va n informatie is over ongevalle n en bij
na -ongeva llen. U voorkomt daarmee dat 
o ngeva lle n zich he rhalen e n dat he t 
w ie l steeds o pnieuw moet worden uit
gevonde n. 

Maatregelen naar aanleiding van 
beroepsziekten 
Onder een beroepsziekte verstaat de wet
gever: "de ziekte of aa ndoening die in 
hoofdzaa k het gevolg is van a rbe id of ar-
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beidsomstandigheden". Deze definiti e is 
ook afko mstig uit de in de vorige para
graa f genoemde Ministeriële regeling. 
In een bij lage van deze regel ing is opge
nomen een zogeheten EG-lijst met e rken
de beroepsziekten . Binnen de Europese 
Gemeenschap wordt deze lij st gehan
teerd . 

In de praktijk blijkt het moeilijk o m on
gevalle n en beroepsziekten van e lkaa r 
te o ndersche iden. Het grote verschil 
tussen een ongeva l en een beroeps
zie kte zit in de termijn waarop de gevol
gen zichtbaar worden . Bij een ongeval 
is dat ogenblikkelijk o f vrijwel ogenblik
ke lijk , b ij een beroepsziekte kan dat we
ken, maa nden of zelfs jaren duren . Een 
acute vergiftiging door he t vrijkomen 
van tox ische stoffen is een ongeva l; een 
aa ndoening aan de luchtwegen door 
blootstell ing gedurende langere tijd is 
een beroepsziekte . 
Waar een ongeval onmiddellijk in he t 
oog springt, kan een beroepsziekte erg 
lastig te onderkennen zijn. In veel geval
len zal degene die een beroepsziekte 
onder de leden heeft dit zelf nie t met de 
arbeid in verband brengen. Registratie , 
onde rzoek en ana lyse zijn dus van groot 
belang. Maar hoe bepaa lt he t bedrijf 
wanneer er sprake is van een be roeps
ziekte7 Antwoord op deze vraag is nie t 
eenvoudig te geven. U kunt bijvoorbeeld 
de oorza ken va n zie kteverzuim of het 
periodiek a rbeidsgezondheidskundig on
derzoek als meetpunt ne men. We lke 
methode het beste is , wisselt van bedrijf 
tot bedrijf. Het hoeft geen be toog dat de 
arbo-verslaggeving - met name over een 
groter aa ntal jaren hie rbij ook hulp 
biedt. 

Omdat een beroepszie kte zich vaak nie t 
duide lijk als zodanig manifes teert, 

maa kt de wetgever onderscheid naa r 
beroepsziekten e n ve rmoede beroeps
ziekten . Bij een "echte " beroepsziekte 
staa t he t verband tussen het werk e n de 
ziek te vast; bij een vermoede beroeps
ziek te is dit niet he t geval, maa r zijn e r 
wel aanw ij zingen dat zo 'n ve rband 
bestaat. Dit ondersche id is bedoeld om 
de registratie van tw ijfe lgeva lle n te sti
muleren en niet o m concre te geva llen te 
verdoezelen! 

Bij het ve rmelden van beroepszie kten in 
het arbo-jaarverslag doet het e r niet toe 
of de aa ndoening in kwestie ook binnen 
het betreffende bedrijf is o ntstaa n. Ook al 
is de aandoening voor honderd procent 
zeker in een ander bedri jf veroorzaakt, 
de huidige werkgever za l er in zi jn 
jaarverslag melding va n moeten maken. 
In de paragraaf over beroepsziekten 
moet de werkgever ook aangeven wel
ke maatregelen getroffe n zijn , waarom 
juist deze maatregele n zijn getroffen en 
welke resultate n hie rdoor zijn geboekt. 

Overzicht gemelde gevaren 
Artikel 12 va n de Arbowet ste lt dat een 
werknemer verplicht is doo r he m gesig
naleerde gevaren te me lde n aa n de 
werkgever. Veel bedrijven hebben hie r
voor ee n meldingsprocedure en een re
gistratiesysteem. Maa r ook als ee n be
drijf hie r nie t over beschikt , moet een 
overzicht van gemelde gevaren terug te 
vinden zijn in het jaa rve rslag. Wie zich 
wil bepe rken to t he t vermelden van de 
gevaren mag dit doen , want de werk
gever is niet verplicht om in het 
jaarve rslag tekst e n uitleg te geven over 
de acti e die hij op de meldingen heeft 
o nde rno men. Maa r het za l duidelijk zijn 
dat een gedegen jaarve rslag hie r wel 
aandacht aa n besteedt. 
Registratie van gemelde gevaren is al-



leen nuttig , a ls het overzicht zo is opge
stelcl, dat e r een gespre k gevoerd kan 
wo rden over oorzaken , gevolgen e n re
me dies. In dit ove rzicht moet ruimte zijn 
voor de gemelde gevare n, de te nemen 
maatrege len , de uitvoeringste rmijnen en 
d e resultate n . He t is logisch dat bij dit 
overzicht ook resultaten va n de ri sico
inventa risati e e n -eva lu atie worde n be
trokken. Gemelde geva re n moeten hie r
in worden opgenomen. 

Op grond van artikel 22 en 23 van de Ar
bowet is e lke werkgever ve rpli cht be
drijfshu lpve rl e ning te organise re n. Dat 
wil zeggen dat de werkgever één o f meer 
werknemers take n laat uitvoe ren bij: 
• he t ve rl e ne n van EHBO; 
• het be perke n e n bestrijde n va n 

brand ; 
• he t voorkome n e n be pe rke n van 

brand ; 
• he t a la rme re n e n evacue ren van 

werkne me rs in noodsitu aties; 
• het a larme re n va n en samenwerken 

met onder andere brandweer en am
bulancedie nsten. 

Bedrijfshulpve rle ning moet worde n af
gestemd op de omvang, de aard e n de 
ligg ing van het bedrijf. In he t Besluit 
Bedrijfshulpve rle ning zijn hie rover na
de re regels gesteld . 

In het jaarve rs lag geeft u aan welke acti
viteite n de bedrijfshulpverle ners hebbe n 
ve rricht, wat de oorzaak was van hun 
' ingrijpen ' e n wat de gevolge n wa ren . 

N.B.: Er is een duidelijke relatie tussen 
de melding van ongevallen en de acti
viteiten van de bedrijfshulpverleners. 
Immers, als er een ernstig ongeval ge
beurt, zullen de bedrijfshulpverleners 
in actie komen en moet het ongeval 

worden gemeld en geregistreerd. In 
het arbo-jaarverslag kunt u ze zoveel 
mogelijk samenvoegen, maar zij moe
ten wel te onderscheiden zijn. 

Aanwijzingen en eisen van de 
Arbeidsinspectie 
Op grond van artike l 35 van de Arbowet 
kan het districtshoofd van de Arbeids
inspectie de werkgever een aanwijzing 
geven. Het di strictshoofd za l dit doen als 
hij of zij vindt dat één of meer van de be
palingen van de Arbowet niet, onvoldoen
de of onjuist worden nageleefd. Daarnaast 
kan het distr ictshoofd e isen ste llen aan de 
werkgever omtrent de manie r waarop de 
in artikel 2 e n 42 genoe mde regele n (zoa ls 
het Veilighe idsbesluit Fabrie ke n of Werk
plaatsen) worden nage leefd . Zijn er in het 
verslagjaar aanwijzinge n of e isen geste ld, 
clan moet u dit vermelden in het jaarve r
slag. U hoe ft ze nie t letterli jk op te nemen, 
kort weergeven is voldoende. Wel wo rdt 
verwacht dat u verslag doet van de actie 
die u onde rnomen heeft. 

Het kan ook zijn dat de Arbe idsinspecti e 
op een minde r formele ma nier aangeeft 
dat er tekortkom ingen zijn geconstateerd 
(v ia een brie f bijvoorbeeld). De we rk
gever heeft clan nog wat tijd o m een en 
ande r recht te zetten. Doet de werkgeve r 
dit niet , clan volgt alsnog een formele 
aa nwij zi ng of e is. Voor he t ove rzicht en 
de volledighe id doet u e r goed aan ook 
de minder forme le aanwijzingen va n de 
Arbeidsinspectie e n de daarop onderno
me n actie op te nemen in he t jaarve rslag. 
Dit ve rgema kkelijkt de eva luatie en be
vordert een vruchtbare discuss ie . 

Overzicht van ongevallen- en 
verzuimcijfers 
Het weergeven en analysere n van on
gevall e n- e n ve rzuimcijfers is een belang-
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rijk o nde rdeel va n een arbo-jaa rverslag. 
Helaas beperken veel va n de verslagen 
zich - uit onbekendheid of uit regelrechte 
des interesse - tot half werk. Het enige wat 
we dan te rugvinden, is een droge opsom
ming van cijfers en data of een fruitm and
ru briek compleet met beterschapswensen 
en hartelijke groeten. Dat is even jammer 
als zinloos. Ongevallen- en verzuimcijfe rs 
zeggen alleen iets over de arbeidsomstan
digheden binnen een bedrijf als ze gea na
lysee rd zijn . Blijft die analyse achterwege 
dan zu ll en eventuele knelpunten pas aa n 
het licht komen als e r acute problemen 
ontstaan. Uit jaren van onderzoek naar on
geva llen- en verzuimregistratie bij het NIA 
blijkt da t het ontbreken van een analyse 
kwalijke gevolgen heeft voor de gezond
he id e n he t welzijn va n werknemers. 
Bedrijfseconomisch werkt deze ko p-in
het-za nd-mentalite it a l even desastreus. 
Slechte arbeidsomstandigheden koste n 
veel ge ld , o ngeva llen kosten vee l geld , 
hoog ve rzu im kost vee l geld. Om het 
maa r eens duidelijk te ste llen : een goed 
arbo-bele id is het fund ament voor een 
sterke concurrentiepositie, een slecht 
arbo-bele id kan een bedrijf de nek kos
ten. Optimale registratie en ana lyse is in 
he t belang van alle betrokkenen. 

De overheid geeft richtlijnen over cl~ te 
gebruiken registratiemethode bij melding 
van o ngeva llen in het arbo-jaa rverslag. 
Deze richtlijnen zijn o ntwikkeld o m een 
zekere eenheid aan te brengen in de on
geva llen- en verzuimregistratie van ver
schillende bedrijven. Binnen deze metho
diek staat het u vrij een registrati e op te 
zetten die aansluit bij de structuur va n uw 
onderneming. Dit geeft u de gelegenheid 
o m de herkenbaarheid van de info rmatie 
zo groot mogelijk te maken . Als het bin
nen uw bedrijf bijvoorbeeld gebruikelijk 
is om het verzu im per afdeling te registre-

ren, dan kunt u ook per afdeling verslag 
doen. De afstand tussen praktijk en admi
nistratie blijft hierdoor kleiner; de wissel
werking wordt grote r. Oftewel: de regi
stratie werpt meer vruchten af. 

Eenheid in gegevens 
In he t arbo-jaarve rslag moet een aa ntal 
o nde1werpen o ndersteund worde n met 
geta ll en . Het gaat o m: 
• de verzuimduur (in duurklassen) 

• 
• 
• 

het verzuimpercentage 
de meldingsfrequentie 
het werknemersbestand 

Deze o nderwerpen kunnen a lleen goed 
worden gelezen e n beoordeeld als 
noodzakelijke randinformatie verstrekt 
wordt. 
U moet aa ngeven: 
• welk reke nsysteem gebruikt wordt; 
• welke dag als begin- en welke als 

e inddag va n het verzuim wordt 
gezie n; 

• of de registrati e gebaseerd is op 
werkdagen of op kalende rdagen. 

De begrippen die u gebruikt in het cijfe r
gedeelte van het arbo-jaarverslag moet u 
goed omschrijven. Dit voorkomt verwa r
ring . Wilt u het materiaal bovendien kun
nen vergelijken , dan is een zorgvuldige 
begripsomschrijving o nmisbaa r. We zul
len een aantal begrippen toelichten . U 
kunt deze omschrijvingen gebruiken o f 
aa npassen aan de situatie in uw e igen 
bedrijf. 

Personeelssterkte 
Allereerst moet u in he t arbo-jaarverslag 
aa ngeven hoeveel mensen bij he t bedrijf 
werken. Is de personeelsste rkte in uw 
bedrijf redelijk constant , dan kunt u één 
van de volgende methoden kiezen : 
• u deelt het totaal aantal gewerkte da-



gen van alle werknemers door 365; 
• u meet o p één of meerdere, vooraf 

vastgeste lde pe ildage n hoeveel me n
se n e r in dienst zijn 
(bij meerdere pe ildagen krijgt u cl an 
een gemiddelde) ; 

• u te lt het to tale pe rsoneelsbestand aa n 
he t begin en aa n he t e inde van het 
verslagjaa r bij e lkaa r o p en deelt dit 
aa ntal door 2. 

In sommige bedrijven is het perso
neelsve rloop hoog, bijvoorbeeld in be
d rij ven waa r seizoenarbeid verricht 
wordt . Bovengenoemde methoden ge
ven cl an een ve rtekend beeld. Bij hoog 
ve rloop is he t d us noodzakelijk o m zo 
nauwke urig mogelijk de personeels
ste rkte te mete n . Doe dat bi jvoorbeeld 
o p vaste momenten ; eens pe r maa nd o f 
kwartaal. 
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Personeelscategorie 
In een bedrijf werken verschille nde men
sen op verschillende plaatsen. Wilt u een
heid in uw gegevens aanbrenge n en daar
mee inzicht krijgen in het ziekteverzuim , 
dan moet u naar categorie inde len. 
Welke indeling u kiest , is afhankelijk ván 
het bedrijf. We geven een aanta l moge
lijkheden: 
• leeftijd 
• ges lacht 
• afde ling 
• dag- of ploegdie nst 
• full- o f parttime 
• nationa li te it 

N.B .. · Een al te verfijnde indeling lijkt 
op papier mooi, maar leidt in de 
praktijk tot fouten en interpretatiever
schillen . Gebruik daarom een zo 
eenvoudig mogelijke indeling. 

Eerste en laatste. verzuimdag 
Bij het registreren van ziekteverzuim is 
het belangrijk aan te geven wat de eerste 
en wat de laatste verzuimdag is geweest: 
• de eerste verzuimdag: 

de dag van staken of nie t aa nvange n 
van he t werk ; 

• de laa tste ve rzuimdag: 
de dag voordat het werk (geheel of 
gedeelte lijk) he rvat wordt: 
1. de dag waarop de medewerker 

uit de Zie ktewet in de WAO gaat; 
2. de dag van o ntslag of ingaan van 

militaire die nstplicht; 
3. de dag van overlijde n. 

Kalender- of werkdagen 
Hoewel kalenderdagen he t meest ge
hanteerd worden bij he t registre ren , o m
dat het gebruik van ka le nde rdage n b ij 
vergelijkingen met ande re gegevens 
makkelijk werkt, mag u ook registre re n 
op grond van werkdagen. 

Verzuimmeldingen 
Onder verzuimmeldingen verstaan we 
he t totaa l aa ntal begonnen verzuimgeval
len . Het totaa l aa ntal verzuimmeldingen 
kan, o f za l een veelvoud zijn van de 
personeelsste rkte a ls mensen zich meer
de re male n pe r (verslag)jaar ziek mel
de n. 

VerzuimJi-equentie 
De verzuimfrequentie, ook wel verzuim
meldfreq ue ntie genoemd , berekent u 
door het aa ntal zie kmeldingen gemid
deld per werkne me r over een be paa lde 
periode te ne me n. 

Verzuimpercentage 
Om inzicht te krijgen in he t zie kteve r
zuim over een aantal jare n, is he t nuttig 
om het verzu im in percentages uit te 
drukken . U kunt hiervoor de volgende 
methode gebruiken: 
• het to taa l aantal verzuimdagen per 

werknemer per 100 beschikbare we rk
dagen, uitgedrukt in percentages . 

Verzuimduur-klassen 
In he t arbo-jaarve rs lag moet u aangeven 
hoelang de medewerker ziek is geweest. 
De verzu imd uur is de ononderbroken 
periode dat ie mand ziek is, ook als ie
mand te n hoogste één dag o f dienst in 
de ziekte pe riode gewerkt heeft . 
De Arbowet geeft aa n dat u de duur va n 
het verzuim in minimaa l twee ca tegorieën 
moet verde len. De meest geha nteerde 
methode gaa t uit van drie ca tegorieën: 
• kort verzuim 1 - 7 dagen 
• middellang verzuim 8 - 42 dagen 
• lang verzuim 43 - 365 dagen 

N.B.: Een te verfijnde indeling van 
verzuimduur veroorzaakt.fouten . 
Zoek daarom naar een efficiënte, 
eenvoudige indeling. 



Analyse van de verzuimcizfers 
Nog maa r al te vaak o ntbreekt in he t 
a rbo-jaa rverslag een analyse van de 
verzuimcijfers. He t arbo-jaarvers lag is 
cla n nie t mee r dan een opsomming van 
verza melde gegevens . Een ana lyse va n 
de verzu imcijfe rs kan mogelijke kne l
punten aa n he t li cht brengen. De ana
lyse eva lueert he t ziekteverzuim en 
geeft antwoorde n o p vragen a ls: 
• Hoe hoog is he t ziekteverzu im? 
• Wat kunne n de oorza ken va n he t 

ziekteverzuim zijn? 
• Hoe staa t het met 'uw' ziektever

zuim in ve rgelijking to t and ere be
drijve n' 

Door jaarlijks o p basis van deze inde ling 
he t ziekteve rzuim te analyseren , worden 
vergelijkinge n met andere jare n - en 
mogelijk andere bedrijven - mogelijk. 

Door de analyse worden onzichtbare 
knelpunten zichtbaar. Dan kan bijvoor
beeld blijken dat meubil air van het 
kantoorpersonee l vervangen moet wor
den omdat te vee l kantoorwerke rs ziek 
thuis zijn gebleven met rugklachten. Ove
rigens , enige behoedzaa mheid bij de in
te rpretatie van geana lyseerde verzuimcij
fers is op z'n plaats . Denk maar aan een 
g ri ep-epidemie ; dit geeft een vertekend 
beeld. 
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5. EEN VLIEGENDE START 
WERKWIJZE NA GEDEGEN VOORBEREIDING 

A ls u alle voo rbe re idingen door het 
jaar heen getro ffen heeft , m oet het m o
ge lijk z ijn om een v l iegende start te 
maken bij het sch rij ve n va n het arbo
jaarverslag . 

Inhoudelijke verplichtingen 
1 n het arbo-jaarverslag wordt het gevoer
d e arbo-beleid beschreven aan de hand 
va n een aantal inva lshoeken. De onde r
werpen die in elk geval opgenomen 
moeten worden, staan in hoofdstuk 4 . 
Aanvulling met niet-verp l ichte onderwer
pen die w e l voor uw bedrijf interessa nt 
zijn , verdient natuurlijk aa nbeveling. 

Bij her sch ri jven v an het arbo- jaa rverslag 
m aakt u gebruik van ve rschil lende gege
vens. Gegevens over b ijvoorbeeld de 
hoogte va n het ziekteverzuim, het aanta l 
o ngeva llen en het aa ntal aa nw ij zingen 
d oor de Arbeidsinspectie. D eze gegevens 
moeten voor iedereen beschikbaar zijn. 
Oftewel : ze m oeten o p vraagbaa r en con
tro lee rbaar zijn . 1 n vee l gev:tll en levert 
de beschikbaarheid geen problemen o p. 
Maar so ms ko men gegevens uit docu
m enten die ni et voor iedereen openbaa r 
zijn . U bent verpli cht deze gegevens o p 
een andere wij ze voor iedereen beschik
baa r te maken. D e eenvoudigste metho
de is om een ko pi e te maken en deze ter 
in zage neer te leggen . 

Informatie rangschikken 
In de Arbowet staat niet hoe d e infor
m atie die in het arbo-jaarve rslag komt , 
ve rza m eld m oet word en. Die keuze is 

aan u . A ls in een bed rijf verschill ende 
mensen ged urende het jaar m ateriaal 
voor het arbo-jaarverslag verzameld 
hebben, is het verstandig o m o p een 
vooraf vastgestelde dag bij e lkaa r te ko
m e:: n en de in fo rmat ie re bespreken en 
te rangschikken. Zo krijgt u een beeld 
van welk materi ;1al de ve rschill ende co l
lega's aa ndragen en va n vve lke kwa li teit 
dit is. Tijd ens her overl eg m oet ant
woord worde n gegeven op de vrage n: 
• Welke informatie is re levan t voor het 

arbo-jaa rverslag' 
• H oe staat het met de afstemming tus

sen de verschill ende informatiestro
m en? And ers gezegd, is de kwaliteit 
van het aa ngeleverde materiaal ge lij k 
en sluit het o p elkaar aan? 

• Wat m oer d e vo lgorde va n o nderwe r
pen in het arbo-jaarvers lag wo rden? 

Met het antwoo rd op de ze v ragen kunt 
u aa n de slag. Maak eerst een uitgebre:: i
de inhoudsopgave , waarb ij u per hoofd
stuk de parag rafen - en indien nod ig de 
subparagrafen - uitschrijft. Doe dat zo 
uitgebreid m oge lijk , lie fst voorzien van 
het aa ntal pagina·s pe r hoofdstuk . U 
krijgt zo voo raf een goed beeld va n de 
opbouw en de o m va ng van het arbo
jaarverslag. Bovendien k o mt u bij het 
schrij ven ni et voor de o n aa ngenam e 
verrass ing te staa n dat be langrijke info r
m:1tie in de vergete lheid is ge raa k t. 
Deze in vestering in m oe i te en tijd be
taalt zich bij her schrijven snel terug. 
H et gebeurt immers maar al te vaa k dar. 
ze ker een o nerva ren schrijve r. met de 
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handen in het haa r naa r een enorme 
stapel papier zit te kijk en , niet wetend 
,, ·aar te beginnen . \Xla nneer u de hier 
beschreven we rkwijze volgt , kum u der
gelijk e ta fere len voorko men . 

Leesbaar schrijven 
H et arbo- jaa rverslag moet een leesbaa r 
verhaa l word en . Dat bere ikt u in d e ee r
ste pla;1ts door de o nderwerpen in een 
logische vo lgorde te rangschikken . Be
g innen met het hoofd stuk "Aanwij zin
gen en e ise n va n de Arbeidsinspectie" 
en e indigen m et het hoofdstu k "Gevoer
de be le id in dl' ond ern em ing" z;tl we l
licht de pu zze lende il'zer een leuke ti jd 
bezorgen. de leesb ;1arh l' id van het ve r
sb g w o rdt e r niet h l'ter o p. LJ kunt beter 
de vo lgorde aa nho uden zoals ve rmeld 

I 
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in hoofdstu k 4. Aa nv u l lingen ku nt u , af
hankeli jk van het o nderwe rp , door het 
arbo-jaa rve rslag heen weven . 

D e leesba ;1rheid van het arbo-ja arve rslag 
wordt ook bepa;tld d oor het taalgebruik . 
Rea lisen u voo raf voor w ie u schrijft . 
H et is jam mer als een paa r m ense n 've r
p li cht ' het arbo -jaa rverslag lezen , terw ijl 
ck 'vrij w illigl'' leze r het af laa t weten. 
Een arho- jaa rve rsla g is bedoe ld voor 
all e medewerkers in het bedri j f, d u s ook 
voor de g ro te groep va n werknem ers. 
Z ij zijn in de m eerderheid en zull en het 
lezen snel staken als b lij kt dat de in
ho ud va n her arbo- jaarve rsb g cry ptisch 
is. Verk laa r de gehanteerd l' begri ppen 
en gebruik termen die voor iedereen 
begrijpelijk zi jn. 



6. HET OOG WIL OOK WAT 

VORMGEVING EN PRESENTATIE 

Goede leesbaa rhe id van he t a rbo-jaa r
ve rs lag wordt nie t alleen be re ikt door 
he lde r taa lgebruik e n een duide lijke 
structuur, maa r ook doo r afwisseling. 
Een twintig pagi na ·s te ll e nd ve rs lag met 
alleen te kst , hoe duidelij k e n gest ructu
reerd ook, sch rikt af. Gebrui k daarom 
zo vee l moge lijk re levante ill ustraties. U 
kunt hi e rbij denken aan foto 's, g rafie
ke n , ta be ll e n e n te ke ningen. Een illus
tra ti e o ndersteu nt de tekst e n dee lt de 
te kst in leesbare stukke n. 

Als u me t de inde li ng va n he t a rbo-jaar
ve rslag begint , zo rg da n voor een duide
lijke sche iding tussen de o nderwerpe n : 
n ie t a lleen p e r hoofdstuk , maar ook pe r 
paragraaf. Tu ssenkopjes bieden daarbij 
uitkomst: z ij ve rhe lde re n de o pbo uw 
van de te kst e n geven de li jn va n he t 
ve rhaa l aa n . 

Samen met andere verslagen 
In vee l onderne mingen word t jaarlijks 
schrifte lijk vers lag gedaa n va n he t ge
voerde be le id. ku nt de nke n aan he t 
sociaa l jaa rve rs lag of het jaarve rslag van 

de Bedrijfsve il igheidsd ie nst. De Arbowet 
ve rb iedt nie t om het arbo-jaa rve rslag in 
andere jaarverslagen te voegen . Toch 
zijn e r een paa r nade len ve rbonde n aan 
deze 'samenwerking' . De hoofdstukk e n 
over he t gevoerde arbo-be le id gaan 
vaak ve rl ore n tusse n a ll e a nde re in fo r
mat ie. De begrijpe lijkh e id va n he t a rbo
jaarve rslag komt he t ni e t te n goede. Ui
te raa rd kunt u we l het a rbo-jaa rve rs lag 
sa me n met andere jaa rve rslagen in één 
ringband of m~1p stoppen . Dat maakt 
ve rge li jkingen makke lijke r. Zorg e r we l 
voor dat de la y-o ut van de ve rsch illend e 
jaa rvers lagen ongeveer gelijk is. 

Promotie 
Als u vee l tijd e n moeite in het schrij ven 
van het a rbo-j:1a rve rslag hee ft gestoken, 
is het heel fru ste re nd a ls ni e mand in het 
bedrijf weet dat het ve rs lag kl aa r is. 
Daarom is promotie voor uw noeste ar
beid o p z' n p laats. Laa t bijvoorbee ld de 
directie het voorwoo rd sc hrijven. En 
zo rg voor een goede ve rspre iding onder 
de medewerke rs, b ij voorbeeld via het 
p e rsoneelsblad of prik ho rden. 
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7. EVALUATIE 
HET ARBO-JAARVERSLAG ALS BASIS VOOR DISCUSSIE 

H et arbo-jaa rverslag is meer dan een 
schriftelijke verantwoording va n het ge
voerde arbo-bele id. Het is jammer a l.s 
uw verslag voor k ennisgev ing wordt 
aa ngenomen . Een discuss ie waa rbij het 
arb o-be leid en de verslaglegging daar
van geëva lueerd wordt, verdient mee r 
aanbeve l ing. Daarom staat in de Arbo
wet dat de werkgever het arbo-jaarver
slag aa n het overlegorgaan en de Ar
b e idsinspect ie moet opsturen. 

Rol van het overlegorgaan 
Het arbo-beleid is e r in de ee rste plaats 
voor de medewerkers. Hun vertege n
woordiger, het overlegorgaan , moet 
daarom het arbo-jaa rve rslag krijgen en 
l iefst met de werkgever kunnen bespre
k e n. Tijdens dit overl eg toerst her ove r
legorgaa n het u itgevoerde arho-he leid 
aan het voorgenomen be leid . U ir deze 
eva luatie kunnen ni euwe aandachtspun
ten voor het vo lgende jaar kom en. 

N.B.: i n sommige bedrijven worden 
de werknemers niet vertegenwoordigd 
door een overlegorgaan, zoals een on
dernemingsraad, dienstcommissie of 
arbo-commissie. Dan kunt u kiezen 
voor bespreking van het arbo~jaarver

slag tijdens het werkoverleg. De Arbo
wet stelt dit overigens niet ue1plicht. 

H et overl egorgaa n (b ijvoorb eeld de o n
dernemingsraad of de commiss ie ve ilig
he id , gezondhe id en wel zijn ) mag niet 
worden aa ngewezen als de auteur van 
het arbo- jaarvers lag. H et overlegorgaa n 

maakt, o nafl1ankclijk van het onderne
m ingsverslag, een eigen jaarversl ag. Een 
werkgever die de invulling va n zijn arbo
jaa rverslag overlaat aa n het overl egor
gaan - ··ze zijn toch al met arbo bezig, 
dus dit kan er nog wel bi j " - geeft blijk 
van o ngezonde des in te resse . H et over
legorgaan mag hier niet aa n meewerken. 

Rol van de Arbeidsinspectie 
D e Arbeidsinspectie komt bij het arbo
jaarverslag op twee manieren om de 
hoek ki jken. A lleree rst is de Arbeidsin 
spectie het ce ntrale ontvangs t- en reg is
tratiepunt. Elk bedrijf is verp l icht het 
arbo- jaa rve rslag op te sturen aan d e A r
b eidsinspectie. De huid ige werkwijze 
va n de Arbe idsinsp ec ti e - insch rijven, 
reg istreren , toetse n en laatkomers ach te r 
de vodde n zitten - zo rgt voor vee l werk, 
m aa r we inig e ffec t . In de toekomst gaa t 
de Arbeidsinspecti e op andere w ij ze 
werken : de binnengekomen arbo-jaar
verslagen worden geregistreerd en toe
gevoegd aa n het bedrijfsdossier. Zo krij 
gen de insp ecteurs een overzicht van de 
inzenders en kunnen zij b ij een b ezoek 
het arbo-jaarverslag bespreken. 
D e Arbeidsinspectie kijkt naa r de tot
standkoming, de betrokk en mensen en 
de rol va n het arbo-jaa rverslag binnen 
het bedrijfsbeleid. Bij o nvo ldoende resul 
taat wordt de vverkgever eerst informeel 
aangesproken en cba rna met hardere 
maatregelen gedwongen heter werk af te 
leveren. Bedrijven die 've rgeten ' o m het 
arbo-jaarverslag op te sturen , sLu t straf
rechtel i jke vervo lg ing te wachten. 
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De tweede functie van de Arbeidsinspec
tie is die van scheidsrechter. A ls werkge
ver en werk nemers het niet eens kunnen 
worden over het arbo-beleid, treedt de 
Arbeidsinspectie op als scheidsrechter. 
Daartoe hee ft de Arbeids inspectie ver
schillende m iddelen tot haar beschik
king. De meest gebru ikte is het verzoek 
om wetstoepassing: de Arbeidsinspectie 
bekijkt b ij een confli ct wie de Arbowet 
op de juiste wijze geïnterpreteerd hee ft. 
Bij een confl ict over het arbo-jaarvers lag 
za l de Arbeidsinspectie bijvoorbeeld toet
sen of alle onderwerpen uit artikel 10 
zi jn opgenomen . 

Rol van de deskundige dienst 
De desku ndige dienst ontvangt een ko
pie van het arbo-jaarplan en het arbo
jaa rvers lag. 
De dienst bekijkt of de adviezen die h ij 

hee ft gegeven ook uitgevoerd zijn , èn 
met welk resultaa t. De deskundige 
dienst heeft n iet de bevoegdheid in te 
grijpen als uit het arbo-verslag blijkt dat 
de voorgenomen maatregelen niet o f 
onvoldoende zijn uitgevoerd . Dat doet 
de Arbeidsinspect ie. Wel kan de des
kundige dienst adviezen geven ove r het 
nieuw o p te stellen arbo-jaa rplan . 

Eigen evaluatie 
aast de eva luatie van het arbo-jaarver

slag met de versch illende deelnemers in 
het bedrijf, is het raadzaam het verslag 
in de 'opstellersgroep ' te eva lueren . Be
kijk o f datgene wat u wi lde realiseren 
ook gelukt is en hoe de lezers o p het 
arbo-jaa rverslag reageren. Zo'n eva luat ie 
verhoogt de kwa li te it va n de vo lgende 
jaarverslagen en werkt in de toekomst 
ti jdbesparend. 



CHECKLIST ARBO-JAARVERSLAG 

1 n de voorgaa nde hoofdstukken hebben 
we het arbo-jaa rve rslag besproken: de 
o nderwerpen , de vorm , de presentatie 
en de p laats va n het verslag. U kunt aa n 
de slag! Als hulpmiddel geven we u ee n 
check l ist. 

• Inve ntariseer all e verp l ichte o nderwer
p en en ho udt u aan d e inho udelijke 
e ise n. 
Zie vanaf pagina 2 1 

• Maak voo raf een cluicle l ijke inhoucl s
o pgave. 
Zie vanafpagina 33 

• Maak afspraken met co llega·s ove r w ie 
wat doet en spreek cl aa rhij k wa l iteits
e isen en in leve rcbta af. 
Zie vana/pap, i11a 1 7 

• Kies ee n einclreclacteur. 
Zie uana//Xl/.;illa 7 7 

• K ies voor een duidelijke lay-out die 
aa nsluit bij cl e ancl ere jaarverslagen. 
Zie pagi1la 35 

• Schrijf concreet , herkenbaar en actu
ee l. Zie vanafpagina 33 

• Gebruik illustraties en tussenkoppen 
om de tek st te verl evendigen . 
Z ie pagina 35 

• Laat het voorwoord schrijven door bij
voorbeeld de direct ie. 
Zie pagina 35 

• Zorg dat all e mcdevverke rs op cle 
hoogte zijn va n hd ve rschijnen va n 
het arbo-jaa rverslag. Zie j)ct/.;i11a 3 5 

• l:kpaa l waa r de beclrijfs-specifiek e o n
derwerpen in het arbo-jaarve rslag 
111oeten kome n. Zie pagina 34 

• Beschrijf in het arbo-jaa rverslag het 
gevoerde arbo-beleid en arbo-overl eg . 
Zie L'a11a//Ja/.; i11a 2 1 

• Geef een ove rzicht va n de resultaten 
va n cl e ri sico- inventari sat ie en -evalu
atie. Zie vanafpagina 2 1 

• Beschrijf act iviteiten , con ta cten en 
functioneren van deskundige cliensten , 
bedrijfshulpverl eners en Arbeidsin 
sp ectie. Zie va 11a/pa,r..;i 11 a 2.) 

• Beschrijf het gevocrcl c bele id ten aan
zien va n voorl ichting en oncle rri cht. 
Zie va na/pag i11a 24 

• l3eschrijf hoc cle bege le iding van zieke 
werkn e111e rs vo r111 heeft gehad . 
Zie ua 11a/pagi11a 22 

• Geef een besc hrij v ing van cl e p erso
nee lssterkte, ee n anal yse va n het ziek 
teverzuim. cle o ngeva llen en beroeps
ziekten. Verdu idelijk m et g rafi eken en 
geef clefinities va n gehanteerde be
grippen. Zie vana/pagina 28 

• Evalueer het arbo-jaa rve rslag. 
Zie uana/pag ina 37 
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DE TIEN MEEST GESTELDE VRAGEN 

OVER HET ARBO-JAARVERSLAG 

1. Is een arho~jaarverslag voor elke on
derneming of instelling verplicht? 

Nee. Een arbo-jaa rve rslag is ve rp li cht voor 
onde rne mingen o f inste llingen die hon
derd of meer me nsen in die nst he bben . 
In die nst hebben, wil zeggen dat e r tus
se n de werkgeve r en de be tre ffende 
werknemers een arbeidsovereenkomst 
bestaa t. Bij overhe idsinste llingen is dat 
een ambtelijke aa nstelling of een ar
beidsovereenko mst naa r burgerlijk recht. 
Uitzendkrachte n e n stag ia ires te lle n dus 
nie t mee . 

2. Mag hel arho~jaarverslag worden op
genomen in hel sociaal jaarverslag? 

De Arbowet geeft geen e ise n over de 
vo rm va n het a rbo-jaarve rs lag . Met ande re 
woorden, het arbo-jaa rve rs lag mag wor
de n opgeno me n in het sociaa l jaa rve rs lag. 
Maa r e r kleven twee nade le n aan deze 
opname. Te n eerste moete n a ll e o nder
werpen van a rtike l 10 worde n o pgeno
me n. Uit erva ring blijkt dat het arbo-ver
slag ondersneeuwt in het sociaa l verslag . 
Ten tweede moete n alle werkne mers kun
ne n beschikke n over de arbo-gegevens. 
Dat betekent dat alle werkne me rs een so
ciaa l jaarverslag moeten krijgen, of de 
arbo-jaa rverslaginformatie moet op ande re 
vvi jze beschikbaa r worden geste ld . 

3. Wal is het n ul van een arho~jaarver
slag? 

Op grond va n a rtike l 4 va n de Arbowet 

moet elke o nde rne ming o f inste lling he t 
be le id mede ri chte n o p ve ilighe id , ge
zondhe id e n welzijn . O m aa n deze ve r
pli chting te vo ldoen , moete n g rote o n
de rne mingen of inste ll ingen een 
arbo-jaa rpla n e n een a rbo-jaarve rs lag 
maken. In het arbo-jaa rpla n staat een 
aantal concre te plannen d at he t kome n
de jaar uitgevoerd moe t wo rde n. Welke 
p lannen dat zijn , ha ngt af van de a r
beidsomstand ighede n in he t bedrijf. Na 
ee n jaar wo rde n de planne n geëva lu
eerd: zijn de voorgeno me n planne n 
ook we rke lijk uitgevoerd ' Niet a llee n 
de succesvol a fgero nde pl a nne n wor
de n bes proke n, maa r oo k de mis lu kte 
o f mi nder ges laagde pl a nne n . Deze 
eva lua ti e is teve ns de bas is voor he t 
vo lge nde a rbo-jaa rpl a n . Uit he t a rbo
jaarve rs lag blijkt we lk resu ltaat de 
maa tregele n o pgeleverd he bbe n. Ko rt
o m , he t a rbo- jaa rpl a n e n he t a rbo- jaa r
ve rs lag zijn de instrume nte n voor de 
we rkgever o m een goed a rbo-bele id te 
voe re n . 

4. Moet de A rbeidsinsp ectie altijd een 
arhojaarverslag ontvangen? 

j a . De werkgeve r is ve rplicht om he t 
a rbo-jaarve rs lag toe te ze nde n aan de 
regio nale Arbeidsinspectie. Het tijdstip 
waarop het a rbo-jaa rvers lag moet wor
den toegezonden ligt nie t vast. He t tijd
stip van toeze nding is ni e t va n be lang, 
a ls e r na twaa lf maande n maar weer 
een nie uw a rbo-jaa rve rs lag wo rdt toe
gezonde n aa n de Arbe idsinspecti e . 
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5. Krijgt de ondernemingsraad ook een 
arbo-jaarverslag? 

Ja . De werkgever is ve rpli cht zowel de 
Arbe idsinspecti e als cle onde rnemings raad 
een exempl aa r va n het a rbo-jaa rve rslag 
toe te zenden. Dit is natu urlijk niet nodig 
als de onde rnem ings raad de in format ie 
reeds in zijn bezit heeft , bijvoorbeeld in 
de vorm va n het sociaa l jaarverslag. 

6. Wie maakt het arbo~jaarverslag? 

De werkgever moe t he t a rbo-jaarve rslag 
maken. Meestal za l de werkgever dit 
niet ze lf doen , ma ar laa t dit ove r aan 
één o f meer werknemers. Meestal zijn 
dit de deskundige n o p het gebied van 
arbeidsomstandigheden: cl e ve ilighe ids
kundige, de bed rijfsa rts of cle welzijns
deskundige. Zijn e r geen arbo-cleskuncli
gen in he t bedrijf, cl an kunnen ande ren 
deze taak o p zich ne me n , bijvoo rbee ld 
ie mand va n afde ling Pe rsoneelsza ke n. 

7. Wat moet er in een arbo-jaarverslag 
komen te staan? 

Artike l 10 va n cl e Arbowet geeft duide
lijk aan we lke informat ie in he t a rbo
jaa rve rs lag moet worden opgenomen. 
Voor de goede orde lo pe n we d eze ve r
plichte o nderwerpen nogmaa ls langs: 
• een beschrij ving va n het gevoerde 

be le id ; 
• een beschrijving van het gevoerde 

ziekteverzuimbele id ; 
• inlichtingen omtrent het gevoerde 

overleg; 
• inlichtingen o mtre nt cl e deskundige 

die nsten; 
• inlichtingen omtre nt voorli chting e n 

onderricht ; 
• inlichtingen omtr nt cl e bege le iding 

va n je ugd ige we rkne me rs; 

• 

• 

• 

• 

• 

maa trege le n getroffen naa r aa nl e i
ding va n o ngeva ll en ; 
m~1atrege l en getroffe n na a r aan le i
ding van beroe pszie kten ; 
maa trege le n getroffe n naa r aa nl e i
ding va n bijna-ongeva ll e n; 
ee n overzicht va n door cl e werkne-
mers gemelde geva ren ; 
ee n overzicht va n de activite ite n va n 
de bedrijfshulpve rl e ne rs; 

• aa nwij zingen e n e ise n van de Ar
beidsinspectie ; 

• overzicht va n o ngevallen- e n ve r
zuimcijfers. 

Aanvulling op deze o nderwerpe n is een 
vrij e ke uze en wordt bepaald door de 
aa rd van het bedrijf. 

8. Mag een arbo~jaarverslag worden ge
schreven door de ondernemingsraad? · 

Onde rne mingsraadslede n moeten het 
a rbo-jaarve rslag bes li st nie t schrij ven. 
Zoa ls gezegd , is het een ve rpli chting va n 
de we rkge ve r o m dit a rbo-jaarve rslag te 
schrijve n e n die nt de o nde rne mingsraad 
he t arbo-be le id va n de werkgeve r kri
tisch te vo lgen. De onde rnemingsraad 
maakt natuurlijk wel e lk jaar zijn e igen 
jaarve rslag . 

9. Wanneer moet het eerste arbo-jaarver
slag worden gem aak/? 

Per 1 juni 1985 moeten bedrijven of in
richtingen met 100 of meer werknemers 
een a rbo-jaarve rslag maken. He t was 
enigszins merkwaa rdig dat he t make n 
van een arbo-jaa rpl an toen nog nie t ve r
plicht werd geste ld. 
He t make n van ee n a rbo-jaarplan is 
vanaf 1 o kto be r 1990 ve rpli cht geste ld 
voor bedrij ven of inrichtingen me t 100 
of meer werknemers. 



10. Moet voor elke vestiging van het be
drijf of de inrichting een ap art arho
jaa rverslag gemaakt worden, of is één 
voor de gehele onderneming voldoende? 

Het a rbo-jaarve rslag evalueert het ge
voerde a rbo-be le id en is de bas is voor 
het gesprek tussen werkgeve r en de 
werknemers ove r de arbe idsomstandig-

heden in de vestiging. He t arbo-jaa rver
slag moet daa rom c.luic.le lijk ingaa n op 
he t arbo-be le id in de e igen vestig ing. 
De we rkgever mag wel één a rbo-jaar
ve rslag maken , maa r moet o nde rsche id 
maken tussen de ve rschillende vestigin
gen. Uite raa rd mag de w erkgeve r ook 
voor e lke vestig ing een afzonderlijk 
jaarverslag maken. 
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VOORBEELD ARBO-JAARVERSLAG 

Om u een idee te geven hoe een a rbo
jaa rve rs lag e ruit kan zie n , geve n w ij u 
o p de vo lgende pag ina's ee n voorbeeld . 
(In dit voorbeeld zijn de g rafie ke n en il 
lustra ties weggelaten). 
D it a rbo-jaarve rs lag is een fi cti e f vers lag 
en is geschreven door mr. H. Koe nders. 
De heer Koe nders is beleidsmedewerke r 

bij he t Directoraa t Ge ne ra a l va n de Ar
beid, Arbe idsinspect ie Breda. Dit fi cti e
ve jaarvers lag hebbe n we aa ngev uld 
me t de releva nte nie uwe bepa lingen uit 
de Arbowet. Omdat de Arbowetwij zigi n
gen , naa r a ll e waarsch ijnlijkhe id ingaan 
op 1 jan ua ri 1994, gaat dit jaarverslag 
over da t jaa r. 
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ARBO-JAARVERSLAG 1994 

GROENVOORZIENING B.V. 





1 . INLEIDING 

Voo r u ligt hd arbo-jaarve rs la g over 1994. ln dit jaarve rs lag word <.:: n de be langrijk
ste on tw ikke linge n van he t afge lo pe n jaa r be hande ld. 

Teve ns is inmiddels he t Arbo-jaa rpla n 1995 ve rsche ne n . Dit p la n is gebaseerd o p 
de e rva ringen die he t a fge lo pe n jaar me t he t gevoerde bele id te n aa nzie n va n d e 
arbe idsomstandigheden zijn o pgedaa n . 

Ik bevee l u te n zeerste aan dit jaarplan d oor te lezen. Arbe idsomsta ndigheden zijn 
n ie t a lleen een zorg voor de we rkgever, maa r ook voor d e we rkne me rs. We zulle n 
te lke njare weer een gezame nlijke inspa nning moete n levere n o m de arbeidsom
sta ndighede n in ons bedrijf te optima li se re n . Dit kan alleen d oor te le re n van dat
gene wat we in he t verleden goed e n ve rkeerd gedaan hebbe n. Vandaa r d it jaarve r
s lag. 

W . .J.A . G rasmaa ie r 
Algemee n Dir<.::c te ur 





2. HET GEVOERDE ARBO-BELEID 

He t be le id voor 1994 is ve rwoord in he t a rbo-he le ic.l sp la n 1994 . Voor mee r ge c.l e ta il 
lee rc.l e informatie kan daa rnaar ve rwezen wo rde n. 

In he t be le idsplan ware n de vo lgende acti vite ite n o pge no me n: 

het uitvoere n va n een onde rzoek naa r he t gebru ik va n bestrijd ingsmidde le n ; 
het ve rvangen van een aanta l moto rmaa ie rs : 
het invoeren van we rkove rleg. 

Gebruik van bestrijdingsmiddelen 

Binne n ons bedrijf wordt veelvuldig gebruik gemaakt van bestrijdingsmic.lc.lelen. 
Me t name in 1993 we rde n we geconfronteerd me t een groot aantal ongevalle n . 
Me nsen w e rde n onwel bij he t gebruik va n be paalde midde le n , ande re midde le n 
ve roo rzaa kte n huiduits lag e .d. Nadat de ri s ico- inventa risa ti e e n -eva lu atie was uit
gevoerd , hadde n we een goed ove rzicht va n a ll e ri s ico's hij he t gebruik va n bestrij 
d ingsmidde le n, e n een overzicht va n de maa trege le n die we ko nde n ne me n, waa r
b ij we zoveel moge lijk hebbe n gezocht naa r de o nd e rlinge sa me nha ng . Dit was 
aa nl e id ing o m de deskundige die nst ad vies te vragen ove r het ve ilig e n gezcmc.I ge
bru ik van deze midde le n 

Door de bedr ij fsa rts is ee n werkgroe p ingeste ld , waarin hi jze lf, de a rbe idshyg ië nist 
e n de ve ilighe idskundige zitting hadde n. Deze werkg roep heeft een werkplan o p
geste ld. 

He t resultaa t was een ra pport da t e ind juni aa n d e directie is aangebode n. In dit 
ra pport werd e n aanbevelinge n gedaa n, die zich a ls vo lgt la te n ca tegori se re n: 

- he t ve rva nge n van een aa nta l midde le n doo r m idde le n die minde r gezondhe ids
e n ve ilighe idsrisico 's m e t zich mee bre ngen ; 

- h e t verstrekken van beschermende middele n in die gevallen waarbij ge zond
heicls- en ve iligheidsrisico 's b lij ven bestaan ; 

- het aanpasse n van de w e rkwi jze n . 

He t rapport is in he t manageme nttea m bes proke n e n ve rvolgens voorgelegd aa n de 
o nde rnemingsraad. 
Tijde ns he t ove rl eg met de o nde rnemings raa d bleek zich een aa n ta l proble me n voor 
te doen , me t na me te n aan zie n va n de te verstre kke n besche rme nde mie.Ic.l e ie n. 
Door de werkgroe p wa s o p bas is va n een ma rktve rke nning een pa kk e t aan hesche r-



mingsmiddelen voorgesteld . De ondernemingsraad kon hiermee niet instemmen, 
daa r hij va n mening was dat het perso neel h ierbij betrokken had moeten zijn. D e 
ondernemingsraad stelde dat het perso neel met de beschermingsmiddelen moet 
w erken en daa ro m naa r zijn mening recht hee ft om bij de keuze betrokken te wor
den . In concreto stelde hij voor ve rschi llende op de markt te verkrijgen midde len uit 
te laten testen door een aa ntal w erknemers, opdat een o ptimale keuze gem aakt kan 
worden . 
De directi e hee ft toegezegd dat dit alsnog za l gebeuren. Het gevolg hierva n is even
w el dat het d aa d we rkeli jk ter beschikking stell en van de beschermende middelen 
met een hal fja ar ve rtraagd is. 
Op basis hierva n heeft de directie, in o verl eg met de ondernem ingsraad afgespro
ken dat in de toekomst w erknemers in dergelijke w erkgroepen vertegenwoordigd 
zullen zijn. Hierdoor kunnen de w erknemersbelangen direct ingebracht worden en 
zullen vertragingen , zoa ls nu gebeurd is , voorkomen kunnen worden . 

Vervangen motormaaiers 

In het vorige verslagjaa r is vanuit de ondernemingsraad aangedrongen op het voor
tijdig verva ngen va n een aa ntal mo tormaa iers. Hiervoor werd een tweetal redenen 
aa ngevoerd. In de eerste p laa ts l iet het bedien ingsgema k vee l te we nsen over. H et 
gevolg was dat een aa ntal mensen vee lvu ldig k laagde over rugpijn. 
In de tweede p laa ts k laagden vee l mensen over hoofdpijn , hetgeen teruggevoerd 
w erd o p d e uitl aa tgassen va n de mo to ren. 
Door de bedrijfsgezondheidsdienst zijn metingen uitgevoerd die aa ngaven dat de 
verbranding zeer onvoll edig was, waa rdoor inderdaad klachten konden o ptreden. 

O m moto rmaa iers aa n te schaffen die qua bedieningsgemak vo ldoen aa n de eise n 
die daaraan va nuit de ergonomie gesteld moeten worden , is bij een extern b urea u 
adv ies gevra agd. Een ergonoom va n d it bedrijf hee ft sa men met het hoofd techni
sche dienst en een tweeta l medewerkers u it de buitend ienst een o nderzoek inge
stelcl naar moge lijke moto rmaa iers. De ergonoom lette hierbij voo ral op de ergono
mische aspecten , terw ijl het hoofd technische dienst met name aa ndacht besteedde 
aa n de moto r en de uitlaa tgassen. U iteindel ijk werd gekozen voor de MARK-X12 
mo to rmaaier. 
Met deze maaier wordt inmiddels 4 maanden gewerkt to t volle tevredenheid van 
eenieder. 

Invoering werkoverleg 

H et on derzoek dat in 1993 werd uitgevoerd naar communica tieproblem en in het 
bedrijf hee ft onder andere gele id to t het voorstel o m werkoverleg in te voeren. 
De invoering is bege leid door een personeelsfunct io nari s va n de afd el ing Perso
nee lsza ken en bes tond uit een aantal fasen: 



Fase 1: 

Fase 2: 
Fase 3: 

Het introduce re n van we rkoverleg bij d e afde ling Stedelijke G roenvoor
zie ning (p ilot-project) . Hie rtoe vo lgt her afde lingshoo fd een c ursus in het 
voere n van werkove rl eg e n wordt de in voering op de afde ling ged ure nde 
twee maande n bege le id door de personee lsfunctiona ri s. 
Het eva lue re n van he t pi lot-project. 
1-Ie t op basis van de eva lu atie opste ll en va n ee n invoc ringspl a n hij de an
de re afde linge n. 

In het arbo- jaa rplan 1994 was opgenomen ebt het invoeringsp lan in o kto be r 1994 
gereed moest zijn. \Xlege ns langd urige ziekte va n he t afdelingshoofd heeft he t pro
ject ve rtra gi ng opge lopen. In he t vervolg is he t bete r hij de rge lij ke pilots ee n rese r
ve-afde ling aan te wij ze n . Nu dit ni e t gebe urd was , is iede ree n ma a r b lijven af
wachte n totdat he t bet re ffe nde afde lingshoofd he rste ld was. 

Inmidde ls is ee n begin ge maakt met het werkover leg o p de afde li ng Stedelijke 
Groenvoorzie ning. Het project loopt nu éé n maand. Eén maal pe r 14 dage n vindt 
werk overleg plaats op do nde rdagmiddag . Er wordt gewerkt aan de hand van een 
agenda. Aan he t e ind va n e lke ve rgade ring worden punten voo r de vo lgende ve r
gade ring afgesproken. 
He t pro ject loopt nog te kort om nu reeds conc lus ies te trekken. 

Het gevoerde ziekteverzuimbeleid 

De bedrijfsarts van de deskundige di e nst waarb ij o ns bedrijf. is aangeslote n, heeft 
dit jaa r een sta rt ge maakt met de begele iding van zi e ke werkneme rs. \Xlij hebbe n in 
een contra ct afsprake n ge maa kt ove r de w ij ze waarop onze zie ke medewe rke rs 
worde n bege leid. De eerste res ultaten zij n positief doorda t twee van onze langdurig 
zie ke medewerke rs wee r begonn e n zijn met het we rk. In ove rl eg me t de bedrijfs
arts zijn z ij nu ha lve dagen aa n de s lag. 

3. HET OVERLEG 

In he t ve rslagjaar heeft 10 maal ove rl eg plaatsgevonde n me t de o nde rn emingsraad. 
Op e lke vergadering is de voortgang va n d e projecte n uit het a rbo-beleidsplan :1a n 
de orde geweest. 
Speciale aandacht is besteed aan he t rappo rt inzake het ge bruik va n bestrijdings
midde le n e n de ~1 anschaf va n de moto rmaa ie rs. 
He t overleg me t be trekking tot het rapport over de bestrijdingsmidde len heeft e rtoe 



ge leid dat afspraken gemaakt zijn over de we rknemersparticipat ie in w erkgroepen. 
Een aa ntal malen is door de directie gek laagd over het fe it dat de ondernemings
raa d o nderwerpen voor de overlegvergadering slecht voorbereid had. Dit maakte 
de discuss ies onnodig lang. 
Afgesproken is om hieraan één vergadering speciaa l te wijden. In deze vergadering 
die, in tegenstelling to t de reguliere ve rgaderingen , de gehele dag in beslag nam , is 
gezocht naar de oorza ken van deze slechte voorbereiding . 
Eén van de belangrijkste red enen was dat de ondernemingsraad zoveel onderwer
pen te behandelen krij gt, dat de daa rvoor beschikbaa r gestelde tijd veel te ko rt is. 
Vooral het overl eg over het ziekteverzuimbeleid en de risico- inventari sa tie en -eva
luatie v raagt vee l inwerk- en overlegtijd. 
Gezamenlijk is gezocht naa r o plossingen. D ee ls konden die gevonden w o rden in 
het instellen van commiss ies va n de ondernemingsraad. In deze commissies heb
ben naast ondernemingsraadsleden ook anderen zitting. D e commiss ies bereiden 
de ove rlegvergad eringen ten aanzien van de aa n hun toevertrouwde onderwerpen 
voor. D e vo lgende commi ss ies w erden ingesteld: de commiss ie voor ve iligheid, ge
zondheid en welzijn , de financiee l-economische commiss ie en de commiss ie voor 
sociaa l beleid. 
O ndernemingsraadsleden d ie deelnemen aan deze commissies krijgen extra uren 
ter beschikking. Daarnaast heeft de d irectie een secreta ris ten behoeve va n de on
dernemings ra ad aangesteld voor 20 uur per week. D eze secretari s kan een groot 
deel van het voorbereidende werk verri chten . 

4. DE DESKUNDIGE DIENSTEN 

O ns bedrijf is aa ngesloten bij een externe deskundige dienst voor ondersteuning 
door een bedrijfsa rts, een arbeidshygiënist en een arbe ids- en organisa tiepsycho
loog, en hee ft een eigen ve iligheidskundige in dienst . D eze va lt onder de eigen 
deskundige d ienst, bestaande uit een hoofd en een medewerker (parttime). Daar
naast heeft o ns bedrijf een afdeling Personeelszaken die taken heeft op het gebied 
van sociaal beleid . 

De externe deskundige dienst 

Door de bed rij fsarts en de arbeidshygiën ist is in het verslagjaar geparticipeerd in het 
onderzoek naar het gebruik va n bestrijd ingsmiddelen. Dit onderzoek is op zich goed 
verlopen . Al leen bij het uitzoeken van passende persoon li jke bescherm ingsmiddelen 
had men werknemers moeten betrekken. 



Op basis va n de eva luatie me t de o nde rne mings raa d za l hie ra a n in he t ve rvo lg aa n
dacht wo rde n besteed. 
Van uit de o nde rne mingsraad is naa r vo re n gekome n dat vee l we rkne me rs geen 
zic ht hebbe n op he tgeen de deskundige die nst kan doe n , wat d e funct ie is van de 
be drijfsa rts e n het spree kuur dat hij ho udt. 
Op bas is da a rva n is in nove mbe r een voorli chtingsronde pe r afde ling gesta rt. Deze 
ronde moet in fe bruari afge ro nd zijn . 
Met de bedrijfsa rts is afgesp ro ke n dat hij zich meer in he t bed rijf za l laten zie n . Dit 
moet de drem pe l ve rlagen voor de mede werkers o m hem met hun proble me n te 
confro nte re n . 
Tevens is geble ke n dat e r te wei nig afs te mming p laatsvindt tussen de bedrijfsa rts, 
de ve ilighe idskundige en de afde ling Pe rsoneelszake n . Tevee l werd la ngs e lkaa r 
heen gewe rkt. 
Afgesproke n is dat één maal pe r maa nd een de rge lijk afstemmingsgesprek gevoerd 
za l worden. 

De interne deskundige dienst 

Door de inte rn e deskundige die nst is gepa rticipeerd in he t o nde rzoe k naar he t ge
b rui k va n bestrijdingsmidde le n e n in de ve rva ngi ng van de moto rmaa ie rs. In beide 
geva ll e n is sprake geweest va n ee n pos iti eve b ijdrage . 

Doo r de inte rne deskundige d ie nst worde n maande lijks inspecti e ronde n uitge
voe rd. Dit gebe urd pe r a fd e ling. l3ij ee n de rge lij ke ronde wordt de ve ilig he idskun
d ige vergeze ld door he t afde lings hoofd e n een te lke ns w isse le nd e mede we rk e r. 
Deze ro ndes verlo pe n naa r iede rs tevrede nhe id. Vee l te kortko minge n kunn e n di 
rect worde n ve rh o lpe n , te rw ijl de afd e ling op deze ma ni e r lee rt kijke n naar o nve ili 
ge s itua ti es. 

De in terne deskundige die nst heeft een o ngevraagd adv ies uitgebra c ht me t be tre k
king tot he t aa nschaffen va n appa ratuur om geluidsnivea us te kunne n me te n . 
De directi e heeft zich hi erove r be raden e n bes lote n d it advies n ie t ove r te ne men. 
De ge luidsp roble mat iek is in he t ve rleden rede lijk in kaart gebracht. Mocht he t 
noodza ke lijk zijn om opnie uw metinge n te ve rri chten dan is he t goedkoper deze 
me tingen te late n verrichten doo r exte rne deskundigen. 
Ook d e o nde rnemingsraad kon hie rmee instemme n . 
In he t kader van de verva nging va n de m otormaa ie rs is exte rne deskundigheid in
gehuurd va n een extern adviesburea u . He t betrof hie r een e rgonoom. Dit is zeer 
goed verlope n. 

De afdeling Personeelszaken 

De ro l van de afde ling Pe rsoneelsza ke n te n aa nzien va n de a rbe idsomstandighede n 



is to t nu toe gering geweest. De afde ling Personeelszaken voerde a l wel steeds 
meer take n uit o p he t gebied va n welzijn. 

Door he t hoofd va n de afd e ling Personee lsza ken is in augustu s ee n no ta o pgeste ld 
met be tre kking to t de conseq ue nties van de invoering van de gewij zigde Arbo wet. 
Een van de be langrijkste aspecten daaruit is organ isa tie van de bedrijfshu lpverl e
ning . Ons bedrijf is ve rpli cht o m medewe rke rs take n geve n op he t gebied van o n
gevall en- e n rampe nbestrijding. De afde li ng pe rsoneelsza ke n heeft in de nota een 
ople idingsplan o pgeste ld voor de be trokke n medewe rkers . In de nota word t ook 
ingegaa n o p he t overl eg va nuit de afde ling Pe rsoneelszaken met de bedrijfsa rts van 
de deskundige die nst over het gevoe rde ziekteverzuimbele id . 

5. VOORLICHTING EN ONDERRICHT 

Te n aa nzie n va n voorli chting en o nderri cht bestaa t een speciaa l o ple idingsplan. In 
he t o p le idingspl an 1993 was een aantal voo rlichtingsbijeenkomsten en cursussen 
opgeno me n, name lijk: 
- the mab ijeenko mst ge luid e n ge hoorschade; 
- the mab ijeenko mst till e n; 
- bijsc ho lingsc urs us gebruik mo to rzagen; 
- curs us ve ili g we rk e n me t tre kke rs . 
- bije nko mst conseque nties van de nie uwe Arbowet 

De cursussen werden vo lgens de p lann ing ve rzo rgd e n verlie pe n zonder problemen. 

Onder de werknemers is een e nquê te geho uden omtrent voorlichting en onder
richt. Hie rbij werd gevraagd naar de e rvaringen met de verschillende door hen ge
volgde cursussen e n de wensen ten aa nzien van cursussen . 

Ten aanzien va n de cursus geluid en gehoorschade b leek dat de docent schoolmees
terachtig overkwam. Veel mensen hebben zich hieraan gestoord. Met de docent is 
contact opgenomen om hie rin voor de toekomst verandering te brengen. 

Opvallend hoog was de roep onder le idinggevenden om cursussen op het gebied 
van le idinggeven. Veel mede werkers gaven te kennen behoefte te hebben aan 
voorlichting o mtrent de risico's van he t werken met gevaarlijke stoffen. 

In he t vo lgende o ple idingspl an za l met de gemaakte o pme rkingen re ke ning geho u
den worden. 



6. DE BEGELEIDING VAN JEUGDIGEN 

Binnen ons bedrijf zij n geen me nsen we rkzaam d ie jo nger zijn clan 18 jaar. 

7. ONGEVALLEN 

In he t ve rs lagjaar hebben zic h twee ongeva ll e n voorgedaan. 

He t ee rste geva l betrof een ongeva l met ee n motorzaag. De bedie ne r van de zaag 
kreeg een spaander in zijn oog doordat hij he t gelaatsche rm naar boven had ge
klapt in verband me t de schitteringen di e het scherm had opge leverd. 

Inmidde ls is door de ve iligheidskundige overleg gevoerd me t de fabrikant e n is 
toegezegd voor medio 1995 een nie uw sc he rm te ontwikke le n. 

In he t tweede geva l g ing het om he t vu lle n van een tre kke r met brandstof. Hie rtoe 
klom één va n d e werknemers op de tre kker. Bij he t afda le n vie l deze we rknemer, 
waardoor zijn e nke lbanden sche urde n. 
De le iding ter p laatse vond he t nie t nood zakelijk maa trege len ter zake te tre ffe n. 

8. BEROEPSZIEKTEN 

In he t ve rs lagjaa r zijn gee n beroepsziekte n dan wel ve rmoede be roepsziekte n ge
me ld. 



9. BIJNA-ONGEVALLEN 

Bijna -ongevallen hebbe n zich in he t ve rs lagjaar nie t voorgedaan. 

10. GEMELDE GEVAREN 

De po rti e r van he t hoofdgebo uw rook bij zijn avo nc.lron c.l e gas . Nae.Ie r o nde rzoek 
leerd e dat ee n gas fl es in de o nc.l e rho uc.l swerkplaats ni e t goed di chtgedraa id was. 
l le t hoofd va n de onderho udsdie nst is hi erop aangesproke n en is e rop gewezen 
dat hij e n zijn medewe rke rs hierop zee r a le rt moete n zijn . 

11 . DE BEDRIJFSHULPVERLENING 

De bec.lrijfshulpverleners zijn d it ve rslagjaar twee maal in acti e ge kome n bij ongeva l
le n me t ee n mo torzaag e n bij ee n va l. Zij he bbe n EHBO ve rleend e n de ambulan
cedie nst gebe ld. Daa rnaast he bbe n zij EHBO gegeven b ij kl e in e ongelukjes. He t 
sche ma wa:trop staat aa ngegeve n welke bedrij fshulpverle ners aa nwezig zijn , blijkt 
goed te vverken. 



1 2. AANWIJZINGEN EN EISEN VAN DE 

ARBEIDSINSPECTIE 

De Arbe idsinspectie heeft in mei , in het kader va n een landelijk project een zoge
heten VG\Xf-brede inspectie uitgevoe rd . Hiertoe we rden gesprekken gevoerd m et 
het management, de deskundigen en de ondernemingsraad . Tevens werd een ron 
de gem aakt langs de verschillende w erkplekken. 

D e bevindingen wa ren overwegend p ositief. Eisen en aanwij zingen werden dan 
ook niet gegeven . \Xfel werd aa nbevolen de dagvoorraad bestrijdingsmiddelen te 
verlagen. Hieraan is inmiddels gevolg gegeven. 

D aa rn aast werden aanbevelingen gedaan met betrekking to r beeld schermwerk. Ty
pisten zi tte n nu vrijwel de gehele da g achter het toetsenbo rd . Op langere termijn 
kan dit leiden tot gezondheidsklachten. Aanbevolen werd 0 111 na te gaa n o f de 
functie va n typ iste, archieföecl iencle en postregistratie niet gecombineerd k an wor
den . Hierdoor krijg t men meer afwisseli ng in het werk. 
D oor de afdeling Personeelszaken is hi ertoe een onderzoek ingesteld en zijn ge
sprekken met de m edewerkers gevoerd. D e resultaten hi erva n zijn in januari te 
verwachten. 

1 3. ZIEKTEVERZUIM 

Om een indruk te krijgen van de arbeidsomstand ig heden in her bedrijf worden ja ar
li jks de c ijfe rs van het ziekteve rzuim be rekend. 
\Xfij hante ren hiervoor de normen va n her Nederl ands Tnstituut voor de Arbeidsom
stand ig heden NIA. 
U it p ri vacy-ove rwegingen zijn in de overzichten geen cijfers ve rmeld van perso
neelsca tegorieën va n kleiner clan tien personen. Dit cijfer is ve rwe rkt in het (suh)to
taalcijfer. 



Gebruikte definities en begrippen 

1 . Personeelssterkte. het we rke lijk aanta l pe rsone n pe r jaa r. 
2. Gemiddelde personeelssterkte: som va n de pe rso neelss te rkte van de ka le nde r

dagen gedeeld door 366 . 
3. Ziekteverzuimpercentage: totaa l cl uur ka le nde rve rzu i mcl agen per jaar maa 1 100 

gedee ld door de gemidde lde personeelsste rkte maa l 366. 
4. Frequentie ziekteverzuim: to taa l aa ntal ve rzuimmeldinge n pe r jaar gedeeld 

door de gemiddelde pe rso neelssterkte . 
5. Verzu i mduurklassen: 

ko rt ve rzuim 
midde llang verzuim 
lang verzuim 

Analyse van de cijfers 

1 - 7 
8 - 14 
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dagen; 
dage n; 
dagen e n langer. 

He t verzu impe rce ntage in de a fd e linge n 4, 5 en 6 is re latief hoog ten opzichte van 
de andere afd e linge n . 
Er za l een onderzoek worden ingeste ld naar de oorza ke n hie rvan. Dit o nde rzoek 
zal uitgevoerd worde n doo r d e bed rijfsa rts en een mede we rke r van de afde ling Pe r
soneelszaken . 

He t hoge verzuimpe rcentage onder vrouwen in de afde linge n 3 en 5 kan wo rden 
ve rklaa rd door langdurige zie kte van één de r vrouwelijke pe rsoneelsleden. 



RELEVANTE WETSTEKSTEN 

Arbeidsomstandighedenwet 

Artikel 7 

1. ln he t hij of kra c hte ns deze wet bepaa lde 
word t ve rstaan o nde r: 

a. werkgever: 
1° degene jegens wie een ander krac hte ns 

arbe idsove reenkomst o f publie krechte
lijke aanstelling gehoude n is tot he t 
verrichte n van arbe id , be ha lve indie n 
die ander aan een cl e rcle te r besc hik 
king wordt gesteld voor he t ve rri cht.e n 
van arbeid, we lke die de rd e ge woon
lijk doet verric hte n; 

2° dege ne aa n wie een and e r te r beschik 
king wo rdt geste ld voor het ve rri chte n 
va n arbe id als bedoe ld o nde r 1°; 

b. we rknemer: cle and er becloe lcl o nder a. 
2. ln he t bij of krac hte ns deze wet be paa lde 
wordt mede ve rstaa n o nde r: 

a. werkgever: degene di e zo nder werkge
ve r o f we rkn e me r in de zin va n het 
ee rste lid te zijn , een a nde r o nder zijn 
gezag arbe id doet ve rri chte n; 

b. we rkne me r: de a nde r bedoeld onder a . 
3. ln het bij of krac hte ns deze wet bepaalde 
wo rdt verstaan onder "jeugdige werkneme r": 
een werkne me r jonge r dan 18 jaar. 
4. In het bij of krachtens deze wet bepaa lde 
wo rdt ve rstaan onder: 

·'Onze Minister": Onze Mini ste r van Soc ia
le Za ke n en Werkge lege nhe id ; 
"districtshoofd ": het bevoegde distri cts
hoofd va n cle Arbe idsinspectie o nde r
scheide nlijk he t bevoegde cl isrr ictshoo fcl 
van de Inspecti e va n de Ha ve na rbe id in 
geval dit clistrictshoofcl krac hte ns artike l 
32, tweede !i el , is aa ngewezen; 

"Raad ": de Arbo raad, becloe lcl in art ike l 
43; 
"Co llege" : he t Co ll ege van Bijsta nd e n Ad
vies voo r de Bedri jfsgezonclhe iclszorg , be
cloe lcl in art ike l 44; 
"O nde rn em ingsra ad": cle onclernemings
raacl , ingeste ld ove reenkomstig he t bij of 
krac htens de wet be paa lde voor de onde r
ne ming waa rtoe het bedrijf of de inrichting 
behoort. 

5. Waa r in he t b ij o f krachtens deze wet be
paalde wo rdt gespro ken va n een onderne
mingsraad , wordt een krachte ns a rtike l 15 
ingeste lde arbocommissie a ls zodan ig aa nge
me rkt. 
6 . Waa r in deze wet cle bevoegclhe icl wo rdt 
verleend tot aanwijzing va n bedrij ve n of in 
richtingen clan we l de le n daa rva n, he tz ij pe r 
categorie, he tz ij incli viclueel, o mva t zulks 
mede de bevoegcl he icl to t aa nw ij zing van 
werkverbanden di e ni e t aan een bedrijf o f 
een inri chting gebonden zijn . Waa r in deze 
wet cle woo rde n "bedrijf" e n "inrichting " 
worde n gebruikt om een plaats aan te dui
de n , o m vat dit mede een andere plaats waa r 
werkne me rs a rhe icl ve rri c hte n. 
7. In deze we t wo rdt onder "welzijn" uits lui
te nd ve rstaa n he r we lzijn voor zover tot be
vord e rin g daa rvan in a rtike l 3 aanhef en on
de r e, f, g e n h a lsmede krac htens artikel 24, 
tweede lid o nder ij to t en met ad verp li chtin
ge n zijn geste ld . 

Artikel 4 
Beleidsvoering, inventarisatie en evalu
atie, en jaarplan 
1. Bij het voeren va n zijn algemeen o nde rne
mingsbe leid moet cle werkgever d it be le id 
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mede richten op een zo groot mogelijke vei- 3. Een exemplaa r van de inventarisati e en 

62 ligheid , een zo goed mogel ijke bescherming eva luati e of va n een w ij zigi ng daarvan moet 

va n de gezondheid en het bevorderen van 

het we lzijn van de werknemer b innen het be

drijf of de inrichting; dat beleid behelst de 

middelen waarmee en de wijze w aarop deze 

doelstelling moet worden bereikt , legt de o n

derscheiden bevoegdheden en verantwoorde-

1 ijk heden vast die in dit verband op de bij de 

w erkgever werkzame personen rusten. en 

dienen gebaseerd te zijn op een deugdelijke 

en op schrift gestelde inventarisa tie en evalu

atie van all e geva ren die de arbeid voor de 

veiligheid, de gezond heid en het we lzijn van 

de werknemers m et zich brengt. O nder die 

gevaren worden ondermeer begrepen de ge

va ren va n de werktuigen , machines, toestel

len en andere hulpmiddelen bij de arbeid, 

sto ffen of preparaten waa rmee wordt gew erkt 

en de inrichting va n de w erkplaa ts. De inven

tarisat ie en eva luatie dienen tevens die geva

ren te om vatten die niet kunnen worden ver

meden alsmede de gevaren voor ca tegorieën 

va n werknemers die in verband met hun per

soonlijke eigenschappen , bedoeld in arti kel 3, 

onderdeel f, als bijzonder kunnen w o rden 

aa ngemerkt. Voorts moet daarin zijn aa ngege

ven welke maatregelen zu llen worden geno

men in verband met de bedoelde geva ren en 

de samenhang daartussen , een en ander over

eenko mstig het bepaalde in artik el 3. 

2. De werkgever moet het beleid gericht o p 

ve i l igheid , gezondheid en w elzijn regelmatig 

toetsen aa n de erva ringen die daarmee zijn 

o pgedaa n. Dit beleid , alsmede de inventari

sa ti e en evaluati e, bedoeld in eerste l id, 

moeten worden aangepast zo dikwij ls als de 

daa rmee o pgedane erva ring o f gewijzigde 

werkmeth oden o f w erk o mstandig heden daar

toe aa nleiding geven o fwel zich o p het ge

bied va n de a !gemeen erk ende rege len der 

techniek of in de stand va n de bedrijfsge

zondheidszorg clan we l in de stand va n de 

ergono mie en die van de arheids- of bedrijfs

kunde belangrijke wijzigingen voordoen. 

door de werkgever worden gezonden aan 

de in artikel 17 bedoelde werknemers , ande

re personen en diensten , alsmede aan de o n

dernemingsra ad . Een exemplaar van de in

ve ntarisatie en evaluatie behoeft niet te wor

den gezonden aan de in artikel 17 bedoelde 

werknemers, andere personen en diensten , 

voorzover zij bijstand hebben ve rl eend aa n 

de inventarisa ti e en eva luati e en het o p 

schrift stellen daarvan . 

4. D e werk gever moet ervoor zo rgen dat ie

dere w erkn em er desgewenst kennis kan ne

men van de in ventari sa tie en evaluati e . 

5. Indien de w erkgever arbeid beschikbaa r 

stelt door tu ssenkomst va n een uitzendbu

rea u moet een exempl aa r va n de inventari sa

tie en eva luat ie alsmede andere in formatie 

die voor de te verri chten werk zaa mheden 

va n spec i fiek be lang is, aan dat bureau ter 

beschikking worden gesteld . 

6. In bedrij ven o f inri chtingen beho rende to t 

een bij algemene maatregel van bestuur aa n

gewezen ca tegori e moet het beleid geri cht 

op ve i l igheid , gezondheid en welzijn doo r 

de werkgever jaa rlijks in de vorm van een 

schriftel ijk plan voor een periode va n ten 

minste een jaa r word en vastgelegd. D e 

werkgeve r moer ervoor zorgen dat iedere 

werknemer desgewenst van het plan kennis 

kan nem en. Dit plan mag worden opgeno

men in de schriftelijke mededeling, bedoeld 

in art ikel 3 1 b , tw eede lid , va n de Wet op de 

ondernemingsraden. 

7. D e w erkgever moet o mtrent het o nderne

mingsbeleid , voor zover dat van aa nw ijsba re 

inv loed kan zijn o p de ve i l igheid , de gezond

heid en het welzijn va n de werkn emers in 

het bedrijf o f de inrichting, alsmede aa n de 

in artikel 17 bedoe lde werknemers , andere 

personen en diensten , en o mtrent het jaa r

plan , vooraf overleg plegen met de o nderne

mingsraad o f, bij het ontbreken daarvan , met 

de belanghebbende werknemers. 



8. Een exemplaa r van het jaarplan moet door 

de w erkgever aan het distri ctshoofd worden 

gezonden , alsmede aan de o ndern em ings

ra ad . Bij de toezending van het jaarplan aan 

he t distri ctshoo fd w ordt mededeling gedaan 

van het oo rdeel van de ondernemingsraad , 

clan wel de werknemers over het jaarpl an. 

9 . O nze Minister kan o mtrent het in dit arti 

ke l bepaa lde nadere regelen stellen . 

Artikel 70 

Jaarverslag 
1. De werkgever moet, indien ten aanzien 

van zijn bedrijf o f inrichting een jaarplan is 

voorgeschreven als bedoeld in artikel 4, der

de lid , o f indien zijn bedrijf of inrichting be

hoort to t een bij algemene maatrege l va n be

stuur aangew ezen catego ri e, een jaa rve rslag 

opmaken met betrekking tot de ve iligheid , 

de bescherming 1·an de gezondheid en de 

maatrege len ter bevord ering va n het we lzijn 

va n de werkn emers in dat bedrijf o f die in

richting. Dit ve rslag moet vo ldoen aan het 

bij o f kra chtens dit artik el bepa alde. Het m ag 

worden o pgeno men in de gegeven s, die in

gevolge artik el 31 b , eerste lid va n de Wet 

op de o ndernemingsraden aan de ondern e

mingsraad moeten w o rden verstrekt. 

2. Het jaarverslag beva t ten minste: 

a. een beschrij v ing va n het beleid ge

r icht o p ve iligheid, gezondheid en 

we lzijn als bedoeld in artik el 4 , eerste 

lid , wa ls dat in het afge lopen kalen
derjaar is gevoerd , onder ve rmelding 

va n de w ij zig ingen we lke daarin zijn 

aangebra cht en de redenen voor deze 

w ij zigingen ; 

va n preventie en bescherming, en 

van bedrijfshulpve rl ening, bedoeld in 

de artik elen 17 tot en met 23; 

c. inl ichtingen o mtrent de WiJZe waarop 

uitvoering is gegeven aan de art ike

len 6, 7 en 8 ; 

cl . een beschrij ving van de maatregelen 

die getro ffen zijn naar aa nl eiding va n 

o ngevallen o f aangetoonde of ver

moede beroepsz iekten die zich in het 

bedrijf of de inr ichting hebben voor

gedaan o nderscheidenlijk daar zijn 

ontsta an ; 

c. een beschrij v ing van de maatregelen 

die zijn getroffen naar aa nleiding van 

een gebeurtenis als bedoeld in art ikel 

9, tweede lid ; 

f. een overzicht van de door de werk

nemers ingevolge artik el 12, onder e, 

gemelde geva ren ; 

g. een vermelding va n de door het dis

trictshoofd o f een andere door Onze 

Min ister aangewezen ambtenaa r 

krachtens deze w el gegeven aanw ij

zingen o f gestelde eisen en de wij ze 

waarop aan d ie aa nw ij zingen of eisen 

is vo ldaan ; 

h . een cijfermatig overzicht van de onge

va llen die in het bedrijf o f de inrich

ting hebben plaatsgehad alsmede va n 

het arbeidsverzuim als gevolg van on 

geva llen en ziekte benevens va n de 

daarbij betrokken werkn emers. 
3 . Een exemplaa r va n het jaa rverslag moer 

doo r de werkgever zo spoedig m ogelijk 

worden gezonden aan het distri ctshoofd , aan 

de in artikel 17 bedoe lde w erknemers, ancle-

b . inli chtingen over de wijze wa arop uit- re personen en d iensten en , voor zover de 

voering is gegeven aan het in hoofd 

stuk IV bepaalde o mtrent de sa men

werkin g en het over leg tusse n 

werkgever en werknem ers in het be

hartigen van de zorg voor de ve ili g

heid , de gezondheid en het w elzijn , 

en o mtrent de bij stand o p het gebied 

laa tste zin va n het eerste lid geen toepa ss ing 

v ind t. aa n de o nclern emingsraacl. 

4. De werkge1·er moet ervoor zorgen dat ie

dere w erkn emer desgewenst kennis kan n e

men van het jaa rve rslag. 

5. Onze M inister kan m et betrekking ro t het 

in dit artikel bepaalde nadere regelen geven . 
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(Ministeriële) Regeling ter uitvoering Artikel 5 

64 van de artikelen 9 en 1 Q Arbeids- 1. Het in a rtike l 10, tweede lid , o nd e r h , va n 

omstandighedenwet 

A rtikel 1 

Voo r de toepassing va n het in cl e a rtike le n 9, 
eerste to t e n met vie rd e lid , en 10, tweede 
lid, va n de Arbeidsomstandig hedenwet(...) 
bepaalde wordt o nde r o ngeva l, e rnstig licha
melijk letsel, grote mate rië le schade e n be
roepsz iekte verstaan, he tgeen in deze rege
li ng daaromtrent is bepaa ld . 

Artikel 2 
l. Ond e r o ngeva l wordt ve rstaa n: een aan een 
we rkne mer in verba nd met het verrichten van 
arbeid ove rk omen, ongewi lde , plotselinge ge
be urtenis, die schade aan de gezondh eid o f 
cle dood tot vrijwel o nmidde llijk gevolg heeft 
ge had en e rtoe heeft geleid , dat de werkne
me r tijdens cle we rktijd de arbeid heeft ge
staakt en ni et mee r heeft he rvat , clan we l met 
de arbe id gee n aanvang heeft ge maakt. 
2. Onder e rnstig licha me lij k le tsel wo rdt ve r

staan: schade aan de gezondhe id , die binnen 
24 uur na het tijdstip van de gebeurtenis 
leidt to t opname in een ziekenhuis ter obse r
va ti e of behandeling, dan we l naa r rede lijk 
oordee l bli1 vend za l zijn. 

Artikel 3 
Onder grote materië le schade wordt ve r
staan: schade aa n ge bo uwe n, materi ee l, 
g ro ndsto ffe n of produkre n, die een recht
streeks gevo lg va n een o ngewenste gebeu r
tenis is, ten bedrage va n te nminste f 100 000. 

Artikel 4 
O nder be roepsz ie kte wordt verstaa n : een 
zie kte o f aandoening , die in hoofd zaa k het 
gevolg is van arbe id of arbe idsomsta ndighe
de n. 

de Arbe idsomsta ndighede nwet bedoelde c ij 
fermatig overzicht va n het arbeidsverzuim als 
gevolg va n o ngeva llen e n zie kte di e nt gege
ve ns te beva tte n in za ke de verzuimduur, he t 
verzuimpe rce ntage, de me ldingsfreque ntie e n 
het we rkne mersbestand. De gegevens in za ke 
de verzuimduur di e ne n ve rstre kt te worde n, 
ingedeeld in een aanta l duurk lasse n. 
2. He t cijfe rmatig overzic ht dient eveneens 
de uitgan gspunte n te verm e lde n , di e aan de 
sa me nste lling va n cle gegevens als bedoeld 
in he t eers te lid ten gro ndslag liggen. 

Artikel 6 
1. De gegevens , die het c ijfe rmatig o verzicht 
als bedoeld in a rtikel 10, onde r h , va n de Ar
be idso mstanclig he cle nwet ingevolge artike l 5, 
ee rste lid , va n deze rege ling di e nt te beva t
ten, die nen ve rstre kt te word e n voo r het be
drijf of de inri chting a ls ge heel. 
2. Indien het bedrijf of de inric hting uit afde
linge n bestaat e n de in a rtikel 5, eerste lid , 
bedoe lde gegeve ns ge registreerd wo rde n 
voor e lk dezer afd e lingen afzonde rlijk , di e nt 
het ci jfe rmatig overzicht deze gegevens 
e veneens te beva tten. 
3. Indie n cle in art ike l 5, ee rste lid , bedoe lde 
gegevens geregistreerd wo rde n naa r geslacht 
of leeftijd, d ie nt he t cijfe rm at ig vers lag deze 
gegevens re beva tten. 

Artikel 6a 
1. Met be tre kking tot o ngeva ll e n en gebe ur
tenissen a ls bedoeld in artike l 9, ee rste e n 
tweede lid , van de Arbeidsomstanclig heclen
wet, d ie in cl e Ric htlijn van de Raad de r Eu
ropese Gemee nsc happe n va n 24 juni 1982 
in za ke de ri s ico's va n zware ongeva ll e n bij 
bepaalde industrië le act iviteite n (..), hi e rna 
te noeme n de Jüchtlijn , als zwaa r o ngeva l 
word e n aa nge me rkt , ge leie n de vo lgend e bij
zonde re voorsc hriften. 
2. De medede ling , bedoe ld in artikel 9, ee r-



ste en tweede lid , va n de Arbeic.lsomsta nc.lig- raad is hevoegc.I omtrent de hedoe lclc 

hedenwet, dient mee.Ic te bevatten: 

a. de o msta ndigheden waaronder het 

o ngeva l o f de gebeurtenis heeft voor

gedaan ; 

h. de betrokken gevaarl ijke sto ffen in de 

zin va n artike l 1, eerste lid , o nder c.I , 

va n de Ri chtlijn: 

c. al le heschikhare gegevens aa n de 

hand waa rvan de gevolgen van het 

o ngeva l o f de geheurtenis voor de 

ve il igheid of de gezondheid van de 

\ve rknemers kunne worden beoor

deeld ; 

d. de getroffen noodmaa trege len , d ie 

worden overwogen o m de gevolgen 

van her ongeva l o f de gebeurtenis te 

o nderva ngen en om re voorko m en 

dar zij zich nogmaals voordoen. 

3. De in her rv. ·eede l id bedoe lde gegeve ns 

worden meegedee ld , zodra zij bekend zijn 

geworden. 

4. Het jaarvers lag d ient de kra chtens dil arti

ke l meegedee lde gegevens re hcvanen . 

Wet op de ondernemingsraden 

A rtikel 23 
1. De o ndernem er en de o ndernemingsraad 

ko men met elkaa r bijeen b innen twee we

ken nadat hetz ij de o ndernemingsra ad hetz ij 

de o ndern em er daarom o nder o pgave van 

redenen heeft ve rzocht. 

2. De ondernemer en de o ndernemingsraad 

komen ten minste zesmaa l per ka lenderja ar 

bijeen . 

3 . In de in de voorgaande leden bedoelde 

ve rgaderi ngen worden de aange legenheden, 

de o nderneming betreffe nde. aan de o rde 

gesteld , ren aanzien waa rva n hetzij de o n

dern emer, hetzij de o ndernemingsraad over

leg wensel ijk acht o f w aarove r ingevolge her 

b ij o f krachtens deze wet bepaa lde over leg 

tussen de ondernem er en de ondernemings

raad moet p laatsvinden. D e o ndern emings-

aa ngelegenheden voorstel len te doen en 

standpunten kenbaa r te maken . O nder de 

aa nge legenheden, de onderneming be

treffende, is n iet begrepen het beleid ten 

aa n zien va n , alsmede de uitvoerin g van een 

hij o f kra chtens een wett eli jk voorschrift aan 

de o ndern emer o pgedragen pub liekrechtelij 

ke ta ak , beho udens voor zover deze uitvoe

ring de werk zaamheden va n de in de o nder

neming w erk zame personen bet reft . 

4. De o ndern emingsraad is ook buiten de in 

het eerste en tweede lid bedoe lde ve rgade

ringen hevoegcl aan de ondernemer voorstel

len te doen o mtrent de in het derde 1 iel be

doelde aangelegenheden. Een derge lijk 

voorstel wordt schriftelijk en voorzi en va n 

een toeli chting aa n de o ndern emer voorge

legd. D e ondern emer besli st over het voor

ste l niet dan nadat daarover ten minste één

maal overleg is gep leegd in een ve rgadering 

:.i ls bedoe ld in het eerste of tweede l id. Na 

het overl eg dee l t de o ndernemer zo spoedig 

mogelijk schriftel ijk en met redenen om

k leed aan de o ndernemingsraad mee, of en 

in hoeverre hij overeenkom stig het voorstel 

za l bes luiten. Wanneer de ondernemer o f de 

ondernem ingsraad te kennen geeft daa rop 

prijs te stellen , wordt het bes lui t in een over

legvergadering kenbaar gemaak t. 

5. Het over leg wordt voor de o ndern emer 

gevoerd door de bestu u rel er va n de o ndern e

ming. Wanneer een onderneming meer clan 

één bestuurder heeft , bepa len dezen te za

men w ie va n hen overl eg p leegt met de o n

dernemingsraad. 

6. De in her vo ri ge lid becloe lc.l e bestuurder 

kan zich in geva l va n verhind ering o f ten 

aa n zien va n een bepaald onderwerp laren 

vervangen door een medebestuurder. H eeft 

de o ndern eming geen m eerh oofd ig bestuur, 

dan k:.in de bes tuurder zich h ij ve rhindering 

doen ve rvangen door een persoon als be

doeld in arti ke l 24. tweede li d , o f door een 

in de onderneming werkzame persoon d ie 
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beschik t over bevoegdheden o m namens de 6. Ten aanzien va n de overl egvergadering 

66 ondernemer overleg te voeren met de o n

dernemingsraad. 

7. De bestu u reler o f degene cl ie hem ver

va ng t kan zich bij het overleg laten bijstaan 

door een o f m eer medebestuurders, pe rso

nen als b edoe ld in artikel 24, tweede li d , o f 

in de o ndern eming werk za me personen. 

Artikel 23a 
1. Ee n vergadering als bedoeld in arti ke l 23 

kan slechts worden geho uden, ind ien ten 

aa n zien van de ondernemingsraad wordt 

voldaa n aa n de bepalingen die ingevolge het 

reglement van de ondernemingsraad geleien 

voor het houden van een ve rgadering va n 

d ie raad . All e leden va n de o nde rnem ings

raad kunnen in de ve rgadering her woord 

voeren. 

2. De overl egvergadering wordt, tenzi j de 

o ndernemer en de o ndernemingsraad te za

men een andere rege ling treffen , beurtelings 

ge leid door de bestuu rder of degene d ie 

hem ingevolge artikel 23, zesde lid , ve rvangt 

en de voorzitter of de p laa tsverva ngend 

voorzitter va n de ondernemingsraad. 

3. De secretari s va n de o ndernemingsraad 

treedt op als secretari s van de overl egverga

dering , ten zij de o ndernemer en de o nderne

mingsraad te za men een andere persoon als 

secreta ris aanwijzen. 

4. De agenda va n de overlegvergaderi ng be

va t de o nderwerpen d ie door de o nderne

mer of door de o ndernemingsraad b ij de se

creta ri s voor het o verl eg zijn aa ngem eld. Het 

verslag va n de overl egvergadering behoeft 

de goed keuring va n de o ndernemer en de 

o nclern em i ngsraa cl . 

5. De o ndernem er en de ondernemingsraad 

m aken gezamenlijk afsp raken over de ga ng 

va n za ken bij de o verlegvergadering en over 

de w ij ze en het tijdst ip waarop de agenda en 

het verslag van de overl egvergadering aa n 

de in de o nderneming werk za me personen 

bekend wordt gemaakt. 

zijn de artikelen 17 en 22 va n overeenkom

stige toepass ing. Zowel de o ndern emings

raad al s de o ndernemer kan een o f meer 

deskundigen uitnodigen to t het bijwonen 

va n een overl egve rgadering, indien dit voo r 

de beha ndeling va n een bepaa ld o nderwerp 

redelijke rwi jze nodig is. Z ij stell en elkaa r 

hiervan tijdig vooraf in kenn is. Bij bezwaar 

tegen het u itnod igen van een deskund ige 

ka n de o ndern em ingsraad , o nderscheiden l ijk 

de o ndern emer een besli ss ing van de kan

tonrechter vragen . 

Art ikel 23b 
1. Tijdens ee n ve rgaderi ng als bedoe ld in ar

tikel 23 k unnen zowe l door de ondern emer 

als door de o ndernemingsraad bes lui ten 

word en genomen. 

2. Een overl egvergadering wordt door de 

voorzitter gescho rst , wa nneer de o nde1 ne

m er of de ondernemingsraad ten aa nzien 

van een bep aa ld o nderwerp afzonderli jk be

raad wense lijk acht. 

Artikel 23c 
Indien de o ndernemingsraad aan een o nder

deelcomm iss ie de bevoegd heid heeft toege

kend tot het plegen van overl eg met degene 

d ie de le iding heeft van het betrokken on

derdeel , zij n ten aa nzien van dat overl eg de 

art ikelen f~ ] 7, 22, 23, 23a , tweede, v ierde en 

zesde lid , 23b , 24, eerste lid , 25 ,27. 28, 31a, 

eerste, zesde en zevende lid , 3lb en 3lc va n 

overeenkom st ige toep assing . 1 n dit overl eg 

kunnen geen aa nge legenheden word en be

handeld die in her overl eg met de o nd <:: rne

rningsraad worden b<:: handeld . 

Artikel 24 
1. In de in arti kel 23 bedoelde ve rgaderi ng 

word t ten minste twe<:: m aa l per jaar de alge

m ene ga ng van zaken van de o ndernemi ng 

besproken . 

2. Indien de onderneming in stand wordt ge-



ho uden door een naamloze vennootschap of 

een besloten vennootschap met beperkte aan

sprake lijkheid , zijn bij de in het eerste li d be

doelde beperkingen cl e commissa rissen van de 

vennootschap, als d ie er zijn , cl an we l een o f 

meer ve rtegenwoordigers uit hun midden aa n

wezig. Wordt ten minste de helft va n de aa n

delen van de vennootschap middellijk of o n

middelli jk voor eigen rekening gehouden door 

een andere vennootschap, clan rust de hier

voor bedoelde verplichting op de bestuurders 

van de laatstbedoelde vennootschap, clan wel 

op een of meer door hen aa ngewezen ve rte

genwoordigers. \Xiorclt de o ndernem ing in 

stand gehouden door een verenig ing of een 

sti chting, clan zijn de bestuursleden van die 

veren ig ing of d ie stichting, dan we l een o f 

meer vertegenwoordigers uit hun midden aan

wezig. De ondernemingsraad kan in een be

paald geva l bes luiten , dat aan dit lid geen toe

pa ssing behoeft te worden gegeven. 

3. Het in het vor ige l id bepaa lde geldt niet ten 

aan zien van een onderneming die in stand 

wordt gehouden door een ondern emer die ten 

minste vijf o ndern emingen in stand houdt 

waa rvoor een ondernemingsraad is ingesteld 

waaro p de bepalingen va n deze wel van toe

pa ssing zijn , cla n we l door een ondernemer 

die deel uit maakt va n in een groep verbonden 

ondern emers die Le za men ten m inste vijf o n

dernemingsraden hebben ingesteld waarop de 

bepa lingen va n deze wet van toepassing zijn . 

Artikel 3 1 

1. De ondernemer is ve rplicht desgevraagd 

aa n de o ndern emingsraad en aa n de com

miss ies van die raad tijdig alle inli chtingen 

en gegevens Le ve rstrekken die deze voor de 

ve rvulling va n hun taak redelijkerw ijze nod ig 

hebben . De inlichtingen en gegevens wor

den desgevraagd schriftelijk ve rstrekt. 

2. D e o ndernemer is verpli cht aan de o nder

nemingsraad bij het beg in van elke zittings

periode schriftelijke gegevens te verstrekken 

omtrent: 

a. de rechtsvorm va n de ondernemer, 

waa rbi j indien de o ndern em er een 6] 
rechtspersoon is, mede de statuten va n 

die rechtspersoon moeten word en ve r

strekt; 

b. indien de ondernemer een natuurlijke 

persoon , een ma atschap o f een niet 

rechtspersoonl ijkheid bezittende ven

nootschap is: de naa m en de woon

r laa ts va n o nderscheidenlij k die per

soon , de maten o f de beherende 

venno ten ; 

c. indien de ondern em er een rechtsper

soon is: de naa m en de woonpl aats 

van de commissa ri ssen of de besruurs

leclen; 

cl. indien de o ndern em er deel uitmaakt 

va n een aantal in ee n groer verbo nden 

o ndern emers: de o ndern em ers die deel 

uitmaken va n die groer, de zeggen

schapsverhoud ingen waardoor zij o n

derling zijn verbonden, alsm ede de 

naa m en de woonp laats va n degenen 

die ten gevolge van de bedoelde ver

houd ingen feitelij ke zeggenschap over 

de o ndernemer kunnen uitoefenen ; 

e. de ondernem ers o f de instellingen met 

w ie de o ndernemer, ander clan uit 

hoofde van zeggenschap sverho udingen 

als hecloelcl onder cl , d uurza m e betrek

kingen o nderho udt die va n wezenl ijk 

be lang kun nen zijn voor het voortbe

staa n van de o nderneming, alsmede de 

naam en de woonp laa ts va n degenen 

die ten gevolge va n zodanige betrek

kingen feitelijke zeggenschap over de 

ondernemer kunnen uitoe fenen; 

f. cle organ isa ti e va n de onderneming, de 

naam en de woonplaats va n de bestuur

ders en va n de belangrij kste overige lei

dinggevende personen, alsmede cle w ij

ze waarop de bevoegdheden tussen de 

bedoe lde personen zijn vercleelcl. 

3 . De ondernemer is ve rpli cht de o nderne

mingsraad zo spoed ig mogelijk in kennis te 



stellen van wijzigingen die zich in de in het 

6S tweede lid bedoe lde gegevens hebben voor

gedaan. 

Artikel 3 1a 
l. De ondernemer verstrekt, mede ten be

hoeve va n de bespreking van de algemene 

ga ng van zaken van de onderneming ten 

minste tweemaa l per jaa r aan de onderne

mingsra ad mondeling of sch riftelijk algeme

ne gegevens omtrent de werkzaamheden en 

de resu ltaten va n de onderneming in het 

verstreken tijdvak , in het bij zonder, met be

trekking tot aa ngelegenheden als becloelcl in 

artik el 25. 

2. Indien de ondern eming in sta nd wordt ge

houden door een coöperatie, een onderlinge 
waarborgmaatschappij , een naa mloze ven

nootschap of een besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid , verstrekt de 

ondern emer zo spoed ig mogelijk na de vast

stelling va n zijn jaa rrekening een exemplaa r 

van de jaa rrekening en het jaa rve rslag in de 

Nederl andse taa l en de daarbij te voegen 

overige gegevens, als bedoe ld in artikel 392 

va n Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek , ter 

bespreking aan de ondernemingsraad. Wordt 

de ondern eming in stand geho uden door 

een rechtspersoon waa ro p artik el 163 o f arti

kel 273 van Boek 2 va n het Burgerlijk Wet

boek van toepa ssing is, cla n geschied t de 

overl egging gelijktijdig met d ie aa n de alge

mene vergadering van aancleelho uclers. Het 

voorgaa nde is va n overeenkomstige toepas

sing o p de mededeling die een rechtsper

soon ingevo lge artikel 362 , zesde lid , laa tste 

volzin , van Boek 2 van het Burgerlijk Wet

boek , moet verstrekken. 

3. Indien de finan ciële gegevens van een o n

dernemer die deel uitmaa kt va n in een 

groep verbonden ondernemers zijn o pgeno

men in een geconsolicleercle jaa rrekening als 

bedoe ld in artike l 405 van Boek 2 va n het 

Burgerlijk Wetboek , ve rstrekt de ondernemer 

ter bespreking aa n de ondernemingsraad 

deze geconsolideerd e jaa rrekening , het jaa r

verslag en de overige gegevens, als becloelcl 

in artike l 392 va n dat boek, van de rechts

persoon die de geconsolideerde ja arrekening 

heeft opgesteld. Indien de financiële gege

vens van zu lk een o ndernemer niet in een 

geconsolideerde jaa rrekening zijn o pgeno

men, ve rstrek t de ondernemer in plaats hier

van ter besprek ing aa n de ondernemings

raad schriftel ijke gegevens waaruit de 

ondernemingsraad zich een inzicht kan vor

men in het gezamenlijke resultaa t va n de o n

dernemingen va n die groep ondernemers. 

4. Indien de jaa rrekening va n de ondern e

mer betrekking hee ft op meer dan één o n

derneming, verstrek t de ondern emer aan de 

ondern em ingsraad tevens schriftelijke gege

vens waaruit deze zich een inzich t kan vo r

men in de mate waarin de onderneming 

waarvoor hij is ingesteld tot het gezamenlij

ke resu l taat va n die ondernemingen heeft 

b ijgedragen. Het voorgaande is van overeen

komstige toepa ss ing, indien een geconsoli 

deerd e jaarrekening, als bedoeld in het der

de lid, wordt ve rstrekt. 

5. Indien de onderneming in stand w o rdt ge

houden door een ondernem er op wie het 

tweede lid van dit artik el niet va n toepassing 

is, verstrek t de ondernemer bij algemene 

maa trege l van bestuur aa ngewezen ve rvan

gende schriftelijke gegevens ter bespreking 

aan de ondernemingsraad. Het derde en 

vierde lid van dit artikel zijn va n overeen

komstige toepassing. 

6. De ondern emer doet, mede ten behoeve 

van de bespreking van de algemene ga ng 

van zaken va n de onderneming, ten minste 

tweemaal per jaar aa n de ondernemingsraad 

mondeling of schriftelijk mededeling omtrent 

zijn verwachting ten aa nzien va n de werk 

zaamheden en de resultaten van de onder

neming in het komende tijdvak, in het bij 

zonder met betrekking tot alle investeringen 

in b innen land en buitenland . 

7. Indien de o ndernemer met betrekk ing tot 



de o nd e rnem in g een 111eerjare npl a n , dan we l doe lcl in de a rtike le n 27 , 28 e n 29. Deze ge-
een ra111ing of een beg roting van inko111ste n 
of uitgave n pleegt op te ste ll e n , wordt dat 
pl a n , o ndersc he ide nlijk die ra111 ing of di e be
groting , cla n we l een sa me nva tting daarvan , 
me t een toe li chting aan de o ndernem ings
raad verstre kt e n in de bes preking be trok
ke n. He t de rd e en vie rde lid va n dit art ike l 
zijn va n ove reenkomst ige toepassing. 

Artilwl 31!? 
1. De onde rnemer verstre kt , mede te n be
hoeve va n de bes pre king va n de a lgemene 
gang va n za ke n va n de o nde rne ming , te n 
minste éénmaa l pe r jaar aa n de o nde rn e
mingsraa d schrifte lijk alge me ne gegevens in 
za ke de aa ntal le n e n de verschi lle ncle groe
pen van de in de onde rn e ming werkza me 
pe rsone n , alsmede inzak e het door he m in 
het afgelopen jaar te n aanz ie n va n die pe rso
nen gevoerde soc iale be le id , in he t bij zond e r 
me t be trekk ing tot aange lege nh ede n a ls he-

gevens worde n kwantitatief zodanig ges pec i
fi ceerd dat daaruit blijkt we lke uitwe rking de 
ve rschill e nde o nderde len va n het soc ia le be 
le id he bbe n ge had voor afzonderlijke be
drijfso nde rdelen e n functi egroepe n. 
2. De o nd e rne 111 e r doet daa rbij te vens mon
de ling o f schrifte lijk mededeling va n zijn 
verwac htingen te n aa nzie n va n de o ntw ikke
li ng van de pe rsonee lsbezetting in het ko
mende jaar, a lsmede va n het door h e111 in 

dat jaa r te voe re n soc ia le bele id , in he t bij
zonde r met betre kking to t aange legenh ede n 
a ls becloe lcl in de artike le n 27 , 28 e n 29. 

Artikel 3 l c 
De onderne me r doe t aan cl e o nderne111ings
raad zo spoedig 111ogelij k medede ling va n 
zi jn voorne me n tot he t ve rstre kken va n een 
adv iesopd racht aa n een deskundige buite n 
de o nderne ming , met be tre kking to t een 
aa ngelegen he id a ls bedoe ld in art ike l 27. 
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LITERATUURLIJST ARBO-JAARVERSLAG 
De hieronder genoemde literatuur is verkrijgbaar bij de bibliotheek van bet NJA. 

Arbo- en verzuimbele id 
Pub lika ti eblad P 190 , De n Haag , SDU , 1994. 

Vrooland, V.C. e.a. 
Van plan tot daad: een o nde rzoek te n be
hoeve va n de invoering va n art ike l 4 va n d e 
Arbowet, De n Haag: DGA, 1991, 88 p . S 109. 

Dirksen , T.A. en Koenders, H. 
Uit: Planmatig Arbo-bele id 69 (] 990) no . 6, 
p . 8-11 

Arbeidsomstandigheden in gemeenten 
De n Ha ag: VNG-u itgeve rij, 1992 , 140 p 

Arbo-jaarplan, -jaarvers lag en -be le id 
Zoetermeer: Abvakabo, 1992, 12 p . 

Omgaan m e t arbe idsomstandighede n: 
Ke n merke n van een arbobe le id in de o nde r
ne ming. Algemene Werkgevers Verenig ing. 
Haa rlem: Alge me ne We rkgevers Ve re n ig ing 
(AWV) , 1989, 38 p. 

Hierna volgt een aantal publikaties dat bel NJA uitgeeft en u helpt bij het opzetten en 
uitvoeren van bet arbo-beleid. Bestellen kan bij de afdeling Verkoop, tel. (020) 54 98 
4651404/504, fax (020) 64 43 102. Tevens kunt u g ratis een overzicht van onze publi
katies opvragen . (prijzen onder voorbehoud van wijzigingen, en excl. BTW en verzend
kosten). 

Handle iding arbo-jaarplan 
Ee n prakti sc he aanpa k voo r he t o pste ll e n, 
uitvoe re n e n evalue re n , 88 pag. 
f 32,50 

Arbo -be leid in theorie en praktijk 
OR-werkboek op het ge b ied va n 
arbe idsomstand igheden , 117 p . 
f 26 ,-

Arbo-beleid in de metaalindus trie 
OR-werkboek voo r het rea lise re n van arbo
be leid in metaa lbedrij ve n , 80 p . 
f 22 ,-

Arbeidsomstandigheden kort e n goed 
Arbe id.somstandigh eden he lder beschreve n 
e n luchtig geïllustreerd voor w ie zic h w il 
orië nte re n o p dit gebied , 100 p. 
f 30,-

Arbo-jaarboe k 
Nia/ Kluwe r, ve rsc h ijnt jaa rl ijks met deskun 
dige nreg is te r o p diskette. 
Losse exe mplaren : Nia , afd. verkoo p , (020) 
54 98 465/ 404/ 504 
Abonnement: Li bresso. (05700) 33 155 

De Arbowet compleet 
Toe licht ing, wette kst, trefwoordenlijst , re
gister, 108 p. 
f 22,50 

Arbowet onde r de loe p 
Arbe idsomsta nd ig he de n e n medezeggen
schap , 120 p. 
f 26. -

Handleiding ris ico-inventarisatie 
Van vrage n lijst tot ve rbe te ring , 88 p . 
f 38,-



Risico-inventarisatie: een overzicht 
60 inventarisa ti e-instrumenten besch reven 
en toege licht, 112 p. 

f 45,-

Rijksoverheid en arbowet 
Taken en verantwoorde lijkheden bij het in

voeren va n arbo-bele id , 72 pag. 

f 30,-

RELEVANTE ADRESSEN 

Arbeidsomstandigheden in het onder-
wijs 
Een handreiking voor het bewerken va n en 
goed werk - en onderwijsk limaat , 109 pag. 

f 32 ,-

Verdere informatie is te verkrijgen bij de volgende organisaties 

WERKGEVERSORGANISATIES 

Algemene Werkgevers Vereniging 
(AWV) 
Postbus 568, 2003 RN Haarlem, 
(023) 21 42 14 

Koninklijke Vereniging MKB Neder
land / Nederlands Christelijk Onder
nemers Verbond (NCOV) 
Brassersple in 1, 2612 CT Delft , 
(015) 19 12 12 

Nederlandse Christelijk Werk
geversverbond (NCW) 
Postbus 84100, 2508 AC Den Haag, 
(070) 35 19 519 

Verbond van Nederlandse Onderne
mingen (VNO) 
Postbus 93093 , 2509 AB Den Haag, 
(070) 34 97 373 

WERKNEMERSORGANISATIES 

Industrie- en Voedingsbond CNV 
Postbus 2080, 3430 CK Nie uwegein , 
(03402) 44 124 

Industriebond FNV 
Postbus 8107, 1005 AC Amsterdam , 
(020) 51 10 511 

Centrum voor Ondernemingsraden FNV 
Postbus 8107, 1005 AC Amsterdam , 
(020) 51 10 777 

Commissie Veiligheid, Gezondheid 
en Welzijn CNV 
Postbus 2475, 3500 GL Utrecht, 
(030) 91 39 11 

Vakcentrale voor Middelbaar en Ho
ger Personeel (MHP) 
Postbus 400, 3990 DK Houten , 
(03404) 74 792 

ADVIES-, ONDERZOEKS
EN 
OPLEIDINGSINSTELLINGEN 

Bedrijfsgezondheidsdiensten 
Voor adressen: Arbo-jaarboek (zie 1 ite
ra tu urlijst) of raadpleeg Fede ratie van 
Gezamenlijke Beclrijfsgezondheiclsclien
sten (FGB), 
(070) 35 44 200 . 
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Gemeenschappelijk Administratie
kantoor (GAK) -

72 Afdeling Advisering Bedrijfsveiligheid 
Postbus 8300, 1005 CA Amste rda m, 
(020) 65 66 000 

Instituut voor Medezeggenschap, 
Driebergen (IMD) 
Postbus 19, 3970 AA Drieberge n , 
(03438) 13 054 

Nederlands Instituut voor Arbeids
omstandigheden NIA 
Postbus 75665, 1070 AH Amste rdam , 
(020) 54 98 611 

Stichting GBIO 
(Gemeenschappelijk Begeleidings In
stituut Ondernemingsraden) 
Wagenaa rweg 13, 2597 LM Den Haag, 
(070) 35 12 992 

STZ advies en onderzoek 
Postbus 10055, 1001 EB Amste rdam, 
(020) 62 22 390 

TNO, centrum voor Arbeid 
Postbus 22 15, 2301 CE Le ide n , 
(071) 18 17 00 

Wetenschapswinkels 
Voor adressen : Arbo-jaa rboe k (zie lite
ratuurlijst) 

OVERHEID 
Arbeidsinspectie 
Centraa l: 
Directo raa t-Generaal van de Arbe id 
(DGA) , Postbus 90804, 2509 LV De n 
Haag, (070) 33 34 444 

Distri cte n: 
1 e District Maastri cht (043) 21 92 51 
2e Distri ct Breda (076) 22 34 00 
3e District Rotterdam (0 10) 47 98 300 
4e District Nieuwegein (03402) 94 511 
5e Distri ct Zoete rmeer (079) 74 01 01 
6e Distri ct Amsterdam (020) 58 12 612 
7e District Groningen (050) 22 58 80 
ge Distri ct Devente r (05700) 14 745 



4

U heeft opdracht voor uw bedrijf het arbo-jaarverslag op te stellen.
Hoe pakt u dit aan? Wat schrijft u op? Wie betrekt u erbij? Welke
verplichtingen bestaan ervoor een arbo-jaarverslag?
Het antwoord op deze vragen vindt u in dit werkboek. Stap voojstap
laten wii zien hoe u een goed arbo-jaarverslag in elkaar zet. Met de
opgenomen checklist toetst u ofaan alles is gedacht. Ook vindt u een
volledig uitgewerkt voorbeeld van een arbo-jaarverslag, antwoorden
op de tien meest gestelde vragen ovçr het arbo-jaarverslag pius alle
relevante wetsteksten.
Kortom, met dit werkboek heeft u alles in huis om vlot een goed arbo
jaarverslag samen te stellen. Toch blijft een arbo-jaarverslag niet
meer dan een middel; het doel is altijd ‘betere arbeidsomstandighe
den’ te realiseren. Daarom toont dit werkboek ook hoe u het arbo
iaarverslag kunt gebruiken als gereedschap opi effectief te sleutelen
aan het arbo-beleid van uw bedrijf.

i

Andere NIA-uitgaven over arbo..beleid:
• Handleiding arbo-jaarplan: eën stappenplan maakt duidelijk hoe

een bedrijf het arbo-beleid kan concretiseren in een arbo-jaarplan.
• Risico-inventirisatie: een overzicht: zestig instrumenten om arbo

knelpunten te in’entariseren. Per instrument komt ondermeer aan
de orde wat de inhoud ervan is, wie het kan toepassen, voor welke
bedrijfstak het geschikt is en waar het te verkrijgen is.

• Handleiding Risico-inventarisatie: van vragenlijst tot verbetering:
met het inventariseren van risico’s kon de basis gelegd worden
voor een arbo-beleid. Met dnder andere: de wettelijke verplich tin-
gen, een stappenplan en relevante achtergrondinformatie.

• Handboek Werkstress: een systematische aanpak van werkstress
om oorzaken van stress met de juiste maatregelen weg te nemen.

—
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