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DE BEDOELING VAN DEZE HANDLEIDING 

Het o pste ll e n van een a rbo-jaarverslag 
is geen ee nvoudige klu s. En dat het 
een verp lichting is maa kt het e r niet 
ma kke lijke r op. Toch heeft de overheid 
ge lijk a ls z ij ste lt dat het maken va n 
een a rbo-jaarve rslag zeer nuttig is . 

Een goed arbo-jaarve rslag levert een 
be la ngrijke b ijdrage aan he t a rbo-bele id 
binnen uw onderneming. Vandaar deze 
handl e iding . He t NIA wil een ste untje 
in de rug geven bij he t schrijven van 
een arbo-jaarverslag. Daarnaast wi llen 
we laten zien hoe u het a rbo- jaa rve r
slag maa kt to t een stuk ge reedschap, 
waarmee u e ffectief kunt sle ute len aa n 
een gedege n a rbo-bele id. 

He t is ni et de bedoe ling dat we le tte r 
voor le tter voorsch rij ven hoe een arbo-

jaarvers lag opgeste ld moet worde n. Im
me rs, in e lk bed rij f is he t a rbo-be le id 
anders o pgezet. We kunn e n u we l een 
e ind op weg he lpen. Dit doe n we door 
te w ij zen o p voetangels e n klemme n 
aa n de e ne kant e n spijke rs me t koppe n 
aa n de a nd e re kant. 

Als u moge lij ke kne lpu nten weet te on
derke nnen , wordt he t opstellen van een 
a rbo-jaa rverslag minder last ig clan u 
dacht. Als u bovend ie n weet wa t he t nut 
va n de ve rschillende o nderdele n van 
het arbo-jaarve rs lag is , kr ijgen uw in
spa nninge n van ze lf richting. Ande rs ge
zegd : een arbo- jaa rve rs lag is gee n doe l 
op zich , maar een midde l naa r ee n doe l. 
Houdt u het doel "bete re arbe idsom
stand igheden" steeds voor ogen, cl a n 
w ijst de weg zich va nze lf. 
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1 . HET WETIELIJK KADER 

DE ARBOWET EN HET ARBO-JAARVERSLAG 

In de Arbowet staa t dat het be le id van 
een o nde rneming mede afgestemd moet 
zijn op ve ilig he id , gezondheid en wel
zijn van we rknemers. Dat is nogal wat . 
De wetgever schrijft hie r namelijk voor 
dat de arbeidsomstandigheden van werk
ne mers even zwaar wegen a ls bijvoor
beeld het financiële reilen en ze ilen van 
een bedrijf 

Je kunr je natuurlijk afvragen waarom 
de arbeidsomstandighede n wette lijk ge
regeld moeten wo rden . We rkgevers zou
den toch ze lf o p he t idee kunne n ko
men dat de ve ilighe id , de gezondhe id 
e n he t welzijn va n hun we rkne me rs 
heel belangrijk is. Blijkbaa r is daarvoor 
toch een sto k achte r de de ur nodig. In 
dit geval zijn dat de a rtike le n 4 e n 10 uit 
de Arbowet. 

Nieuwe eisen uit de Arbowet 
In 1994 wij zigt de Arbowet, vooral als 
gevo lg van de EG-Kade rrichtlijn van 12 
juni 1989 ove r bevo rde ring en verbete
ring van de ve ilig heid en de gezondhe id 
va n de werkne mers op he t werk. De in
voering za l gefaseerd plaatsvinden , ve r
moede] ijk in twee fasen (in 1994 en 
1996). 

De ve rtaling van de e isen u it de EG
ri chtlijn naa r de Arbowet, leve rt een 
aa ntal nieuwe p lichten op. Omdat o p he t 
moment van verschijnen van deze hand
le iding het parleme nt de wijzigingen nog 
moet vastste ll en , me lden wij de hie r ge
noemde plichten o nder voorbe ho ud. 

• Elke werkgeve r moet een schrifte lijke 
risico-inventarisa ti e e n -eva luatie (la
ten) uitvoere n (artike l 4) . 

• Elke we rkgeve r moet ziekteve rzuim
bele id voe re n waa rvan in iede r geval 
bege le iding va n zie ke werknemers o n
de rdeel is (a rtike l 4a) 

• Elke we rkgever moet zich bij de uit
voering van de ve rplichtingen uit de 
Arbowet late n o ndersteunen door des
kundigen . 
De onderste uning bij de uitvoering van 
de nieuwe plichten risico- inve ntarisa tie 
en -eva luatie, verzuimbele id en pe rio
diek arbe idsgezondheidskundig onde r
zoek, moet vanuit een gecertificeerde 
(e rkende) deskundige die nst worden 
geleverd (artike l 17). 

• Elke werkgever moet bedrijfshulpve r
lening opzetten (a rtike l 22). 

• Alle werkneme rs moete n in de ge le
genheid wo rde n geste ld pe ri odie k a r
be idsgezondhe idskundig o nde rzoek te 
ondergaan (a rtike l 24a). 

Deze nieuwe pli chten hebben gevolge n 
voor o nde r a nde re : 

• de inho ud va n voorlichting en onde r
ri cht ; 

• he t overl eg met en de rechten van de 
o ndernemings raad ; 

• de inh o ude lijke eisen aa n het arbo
jaa rplan en -jaa rverslag; 

• de deskundigheidseisen aa n de des
kundigen e n/ of de doo r de we rkgeve r 
'aangewezen werkneme rs ' (die speci
fieke arbo-taken uitvoere n). 
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Deze korte opsomm ing ve rte lt u we inig 
o ve r wa t dat bete ke nt voo r he t o pste l
len, uitvoeren en eva lu e re n van een 
a rbo-jaa1verslag. Daarom vindt u in deze 
handle iding - waar nodig - de ve rta ling 
va n de nie uwe plichten voo r uw ""erk . 

Arbo-beleidsvoering en instrumenten 
Elke o rga nisa ti e is steeds in beweging. 
Voortdure nd ve randert e r ie ts in he t be
dr ij f, a llee n a ls reactie o p de steeds ve r
andere nde omgeving. O m a lle ve rande
ringen b ij te ho ude n moet he t bele id 
worde n aangepast. He tze lfd e geldt voor 
het a rbe idsomsta ndig hede nbe le id (a rbo
be le id) , waarva n de bas is is te rug te vin
de n in a rtike l 4 van de Arbo we t. Voor 
he t vastste ll e n en uitvoe re n is d e we rk
gever verantwoorde lijk. Le idinggevende 
o f deskundige medewerke rs kunne n he t 
a rbo-bele id voorbe re iden e n daarove r 
advise ren , maar zij zijn nie t ve ran twoor
de lijk. De ondernemings raa d kan de 
werkgever stimule re n a rbo-be le id te 
'maken ' en kan het gevoerde be le id 
toetsen. 
Arbo-be le id 'maken ' is makke lij ke r ge
zegd dan gedaan. De werkgever heeft 
daaro m een aantal instrumenten to t z'n 
beschi kk ing, d it is het arbo-bele idsplan, 
he t a rbo-jaa rplan en he t arbo-jaarver
s lag. 

In het arbo-bele idsplan wordt beschre
ve n hoe het staat me t de a rbeidsomstan
d ighede n e n wa t e r zoa l voor ve rbetering 
vatbaar is. Dit mag nie t uit de losse pols 
worde n geschut, maa r moet gebe uren op 
basis va n een gedegen risi co- inventarisa
tie en -eva luati e (h ie ro p ko me n we in 
hoofdstuk 4 uitgebre id te rug). Me t deze 
methode o ntstaat inzicht in de sta nd van 
zaken rond a rbe idsomstand ighede n, en 
kunnen prioriteiten worde n geste ld e n 
maatregelen worden genomen. 

Als het a rbo-bele idsplan rond is, moet 
de werkgever dit concretise re n. De 
Arbowet wijst daa rvoor het arbo-jaarp lan 
e n het arbo-jaa rve rslag aan . In het arbo
jaarplan staat concreet wat het kome nde 
jaa r in he t b d rijf aa n de verbetering van 
a rbe idsomstandigheden wordt gedaan. 
Het jaa rve rslag ve rmeldt wa t e r in he t a f
ge lo pe n jaa r van de be le idsvoornemens 
te recht is gekome n. Op deze man ie r 
wordt du ide lij k wat wel e n wa t nie t ge
realiseerd is e n hoe he t nu ve rde r moet. 

Omdat het a rbo-] e le id een vanzelfspre
kend deel van he t bedrijfsbe le id moet 
zijn en mede daardoor b ij iede r bed ri jf 
anders za l zijn , ste lt de Arbowet geen 
nade re e ise n aa n inhoud e n vo rm va n 
he t arbo-jaa rplan (a rtike l 4 lid 3) . We l 
bestaat de e is dat er samenhang is tus
sen de inho ud va n he t a rbo-jaa rp lan e n 
die va n he t arbo-jaarvers lag. Aan he t 
arbo- jaa rve rslag ste lt de wetgeve r wé l 
bepaa lde inho ude lijke e isen (a rtike l 10) , 
waa rmee bi j d e o pste lling van he t a rbo
jaarplan du s re ke ning kan worde n ge
ho ude n. Me t he t a rbo-bele idsplan, jaar
p lan e n jaa rve rslag kan de werkgeve r 
structuree l vo rm geven aan de 'wijde ' 
ve rpli chting o m a rbe idsomstandigheden
be le id te voe re n. 

N.B.: Voor het opstellen, uitvoeren en 
evalueren van het arho-jaa1plan 
gee.fi het NIA ook een handleiding uit 
(zie de literatuurlijst op pagina 70) 

Verplicht of vrijwillig 
De verp lichting een arbo-jaarplan te ma
ken , geldt pe r 1 o ktober 1990, me t de 
invoering van de d e rde en laatste fase 
va n de Arbowet. De ve rpli chting een 
arbo-jaarvers lag te make n , geld t a l s inds 
1985. Zoa ls dat ook bij finan cië le jaa r
ve rs lagen he t geval is , geldt dit voo r-



schrift niet voor a ll e bedrijve n. Alleen 
bedr ij ven me t meer da n ho nde rd werk
ne me rs e n bed rij ven o f catego rieën be
drijven die zij n aa ngewezen via een Al
gemene Maa trege l van Bestuur zij n 
verplicht een a rbo-jaa rpl an te maken. 
Hie rbij word t gee n o nde rsche id ge
maakt tussen bedrijfsleven e n overheid . 

N.B .. Om vast te stellen of een bedi-ijf 
tot de J 00+ categorie behoort, wor
den alleen "echte" werknemas geteld, 
medewerkers met een contract voor 
bepaalde tijd, stagiaires, uitzend
krachten en medewerkers met een tij
delijk contract tellen niet mee. Maar, 
als u een arbo-jaarverslag schrij/i, 
moet u wel alle medewerkers - dus 
óók stagiaires, uitzendkrachten en 
tijdelijke medewerkers - erbij betrek
ken. Dus: wanneer u een arho~jaar

verslag moet schrijven, staat in arti
kel J 0 van de Arbowet; over wie u 
moet schrijven, staat in artikel 1 van 
de Arbowet. 

Uiteraa rd moete n ook bed rij ven die min
de r clan honde rd werk nemers hebben , 
een arbo-bele id voe ren: ze zi jn alleen 
niet verp li cht hie r ve rslag van te doen. 
Toch is het we l aa n te raden een admini
stratie bij te ho uden va n acti vi te iten op 
het gebied van arbe idsomsta nd igheden . 

Ondergeschoven kindje 
Het a rbo-jaa rp lan en he t a rbo-jaa rve r
slag zijn binne n het arbo-be le id o nl os
make lijk me t e lkaar verbonden. Door de 
o nge li jktijdige invoering is he t arbo-jaa r
ve rslag helaas wat geïsoleerd geraakt. 
Daardoor ontstond de vreemde situ atie 
dat e r vanaf 1985 vers lag gedaa n moest 

worden van het arbo-bele id , zonde r dat 
he t arbo-be le id eerst in pla nnen werd 
o mgezet. 
Waarschijnlijk is dit , naast o nbe kendhe id 
en onderschatt ing van he t be lang va n 
goede arbe idsomstandighede n, één van 
de oorzaken van het kwa li ta ti e f lage ge
halte va n vee l a rbo-jaa rve rslagen . 

Onderzoek toont aan .. . 
Uit een o nde rzoek van he t maandblad 
'Arbe idsomsta ndighede n' (nr. 2, 1988) 
bl eek dat he t me re ndee l van de beoor
dee lde jaa rve rslagen niet vo ldeed aa n 
de e isen d ie de Arbowet in artikel 10 
ste lt. De be langrijkste manke menten wa
re n: 
• o nvo lled ighe id (sommige o pste lle rs 

zagen er bl ijkbaa r geen brood in doo r 
werkne mers gemelde geva re n of aa n
w ij zinge n va n de Arbe ids in specti e o p 
te neme n) ; 

• te vee l ("d o mme ") o psommingen va n 
fe itjes ; 

• geen ana lyses van ve rgaa rd c ij fe r
materiaal; 

• te lage be le idsge ri chthe id ; 
• ee n te grote sche id ing tu sse n de bij 

drage va n beclrijfsgezondh e iclscl ienst, 
bed rijfsveilig he idsdi e nst e n perso
neelszake n . 

Al me t a l blijkt nog te vaak dat een 
groot deel va n de a rbo-jaarve rslagen d ie 
benaming nie t eens verd ie nt. 
Zoa ls u in he t volgende hoofdstuk zu lt 
zie n , zijn in ventari sa tie, analyse en eva
luati e de be lang rijkste doelen van een 
arbo-jaa rve rslag. Voldoen ze hier nie t of 
s lec hts gedeeltelijk aan, clan kan e r na u
we lijks sprake zijn van een positief e f
fect. 
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2. DOEL VAN HET ARBO-JAARVERSLAG 
DE PLAATS VAN HET ARBO-JAARVERSLAG IN HET BEDRIJF 

Her a rbo-jaarve rslag is ge ri cht o p de 
werkgever en de werknemers binnen de 
onderneming . Binnen die a lgemene doel
ste lling is een aantal specifieke functies te 
onderscheiden. 

Die fun cties zijn: 
• informatie e n communicatie ; 
• ve ran twoording; 
• activeren; 
• analyse; 
• evaluatie ; 
• docume ntatie . 

Informatie en communicatie 
Her a rbo-jaa rve rslag informee rt over he t 
gevoerde a rbo-be le id. 
Dit bere kent dat iedere we rkneme r moei
te loos de re leva nte informatie moet kun
ne n te rugvinde n . Is dit niet zo, dan 
schiet het arbo-jaa rve rslag tekort. Daar
o m is het belangrijk dat degene n die be
trokke n zijn bij het opste ll e n va n het 
a rbo-jaa rve rslag, re kening houden met 
de lezers. Een info rmatie f ro ndje over de 
wensen van de verschi ll e nde werkne
mers he lpt u in zo'n geval. 

In de wet staat dat de werkgeve r e n de 
werknemersvertegenwoord igers sa men 
bepalen op welke manie r het arbo-jaar
ve rslag de beste bijdrage levert aa n het 
arbo-be le id. Daa rbij gaa t het nie t alleen 
o m de leesbaa rh e id va n he t arbo-jaar
ve rslag, maar ook de toega nke li jkhe id 
va n de informatie. Oftewe l, all e info r
mat ie in het a rbo-jaa rve rslag moet ope n
baar e n voor iede reen opvraagbaa r zijn. 

Verantwoording 
Tn het arbo-jaarverslag legt de we rkgever 
vera ntwoording af over he t gevoerde 
a rbo-be le id. Door he t duide lijk wee rge
ven van knelpunten, strategieën, motie
ve n en resultaten maakt de werkgever 
he t de werkneme rs (en hun vertegen
woordige rs) mogelijk te beoordelen o f 
he t arbo-beleid binnen de onderneming 
de toets de r kritiek kan doorstaan. 

De ande re partij waa raan de werkgever 
vera ntwoording afl egt, is de Arbeids in
spectie. Het spreekt voor zich dat de Ar
be idsinspectie nie t zit te wachten op 
ee n jubelve rh aa l over he t a rbo- idea li sme 
va n het manageme nt . Op basis va n een 
fe ite lijke weergave va n de situ ati e bin
ne n een o nde rne ming, in combina ti e 
met ee n g ro ndige motivatie kan de Ar
beids inspect ie u vee l be te r bijstaan in 
he t voeren van een krachtig a rbo-bele id. 
In d ie zin is e r eve nzeer sprake van 
communica tie me t de Arbe idsinspect ie 
a ls va n he t afl eggen van ve rantwoor
ding. 

Activeren 
De Arbowet heeft het overleg tussen 
werkgever en werknemers hoog in he t 
vaande l, o mdat dit b ijdraagt tot een be
te r arbo-beleid. Het arbo- jaarve rslag 
ka n dienen als stimu lans voor he t over
leg. In die zin heeft het arbo-jaarverslag 
voor de bet rokken we rkne rne rsoverl eg
o rganen (onde rnemingsraden , dienst
commiss ies , e nzovoort) een active re nde 
fun ctie. Daarom is in d e Arbowet de be-
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paling opgenomen dat de werkgever 
he t arbo-jaa rverslag moet toezenden aan 
het overlegorgaan . Er staat echter niet in 
de Arbowet dat de werkgever ook ve r
p licht is to t ove rleg over het jaa rve rslag. 
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) 
kent wel een aantal bepa li ngen dat het 
de o nde rnemings raad mogelijk maakt 
overleg over het jaa rverslag te verl angen 

(art. 23 , de rde lid en art. 24 , eerste lid) . 
Op basis van de tekst van het jaarve rslag 
kan het overlegorgaan met de werkgever 
het gevoerde beleid bespre ken en/ of 
aa nzetten geven voor nieuwe initiatie
ven. 

Analyse 
Een a rbo-jaarve rslag is ni e t af a ls de 



aa ngebode n informatie nie t gea nalyseerd 
is. De lezers kunnen weinig beginnen 
met een droge opsomming van fe itjes, 
gebeurte nissen of verzuimcijfe rs. Ee n 
goede analyse - bijvoorbeeld van de 
ziekteverwimcijfe rs per afd e ling - maakt 
vergeli jkingen mogelijk , wijst de weg 
naa r proble me n die ande rs o nzichtbaa r 
zoude n blijven e n creëert de mogelijk
he id te zoeke n naar passende opl os
singen. 

Evaluatie 
Voor de werkgever is het a rbo-jaa rve r
s lag het instrument waa rmee hij zijn 
a rbo-beleid toetst. Door het oorspronke
lijk jaa rplan naast het jaa rve rslag te leg
ge n, confro nteert hi j he t plan met de 
werkelijkhe id . Als beide a rbo-instrumen
te n goed zijn o pgeste ld , kan o p ba sis 
va n deze ve rgelijking de lijn voor de 
toekomst worden uitgezet. 

Kort p,ezegd: beoordeeld wordt of 
voorgenomen beleid omgezet is in ge
realiseerd beleid 

Uit he t arbo-jaa rve rslag blijkt o f de aa n
pa k va n arbo-problemen di e zich dat 
jaa r hebben voorgedaan , gewe rkt heeft. 
Duide lijk wordt o f e r adequaat is gere
agee rd op o nve rwachte gebeurtenissen 
e n o f deze gebeurtenissen consequ e n
ties hebben voor he t to t nu toe gevoer
de be le id. 

Documentatie 
Het voeren va n een arbo-be le id is nie t 
iets tijdel ij ks. He t is ee n continu proces 
dat zich jaa r na jaa r voortzet. En net als 

he t finan cieel-economisch bele id is het 
o nlosmake lijk verbonden met het reilen 
e n ze ilen van een bedrijf. 
Daa rom is he t belang rijk dat e r o p de n 
duur inzicht ontstaat in de evo lutie van 
he t bele id. 

De ve rslag leggi ng over een aa ntal ach
te reenvolgende ja ren vo rmt hie rvoor de 
o nmisbare docume ntatie. Ee n goede 
graadmete r voor de effectiviteit van he t 
a rbo-be le id zijn de ongeva lle n- en ver
zuimcijfe rs. Ana lyse van de o ntw ikke lin
gen in dit c ijfe rmate riaa l ove r een aa nta l 
jare n, maakt heel goed duidelijk of 
daadwerke lijk sprake is van verbete ring 
van de arbe idsomstandigheden. 

Kort gezegd: duidelijk wordt of ge
voerd beleid omgezet is in e//eclie.f 
he leid. 

Wi lt u versch ille nde jaa rve rslagen naast 
e lkaar legge n, dan is he t uite raard be
langrijk dat deze op dezelfde manie r 
zijn opgeste ld. Jaarve rslagen die elk jaar 
anders worden opgesteld , le ne n zich 
ni e t voor een verge lijking. 

Duidelijkheid troef 
In een arbo-jaarvers lag moete n de in dit 
hoofdstuk genoemde doelste llingen te
rug te vinden zijn. Ee n goed jaa rversl ag 
geeft een he lder overzicht va n re leva nte 
gegevens e n is voor a ll e be trokke ne n 
leesbaa r. Ee n a rbo-jaarvers lag dat ve r
za ndt in abstracties of gene ra liseringen , 
schie t z'n doel voorbij . Imme rs , de lezer 
moe t het bedrijf en zichze lf kunnen he r
kennen in he t jaa rverslag. 
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3. VOORDELEN VAN EEN GOEDE PLANNING 
VOORBEREIDINGEN DOOR HET JAAR HEEN 

De Arbowe t kent niet a ll een verp li chtin 
gen , maar ook een aanta l be pa linge n 
dat de opste lle rs de ruimte geeft o m 
hun arbo-jaarvers lag aan te passen aan 
de o nde rneming. Ee n va n de vrijhede n 
gaat over de ve rslagpe riode. Een arbo
jaarverslag hoeft niet ge lij k te lopen me t 
he t kalenderjaa r, de werkgever mag e r 
ook voor k iezen het arbo-jaarverslag te
gelijk met andere, binnen het bedrijf ge
produceerde jaarverslagen uit te geven. 
Voorwaarde is wel dat er sp ra ke moet 
zijn van ee n rege lmatige ve rslaggev ing 
e n dat he t ve rs lag ma ximaa l drie maa n
de n na a fl oop van he t ve rs lagjaa r word t 
gepresenteerd. 

Tijdig beginnen 
Hoewe l u vr ij be nt in de ke uze wanneer 
he t arbo-jaa rve rs lag ve rsc hijnt , is he t 
nie t versta ndig om aa n he t e ind va n he t 
ve rslagjaar even sne l de be nodigde in
format ie bij e lk aar te rapen e n ve rvo l
gens ee n vers lag in e lkaar te zetten. De 
hoeveelheid informatie die dan op u af
komt , maakt he t vri jwel onmogelijk ee n 
gedegen en effectie f arbo-jaarve rs lag te 
producere n. De enige manie r o m tot 
een goed resultaa t te kome n , is he t 
doorlopend registreren van gegeve ns e n 
het op tijd ve rdele n van taken. Zorg dat 
aan he t begin van h e t jaar de o p zet e n 
de werkwijze vast staan . Dit maakt he t 
opstelle n van het jaarve rslag ma kke lij 
ke r. Bovendien kunnen de a rbo-jaa rve r
slagen over een aantal ja re n goed me t 
e lkaa r verge le ke n word e n a ls u ee n vas
te opzet e n we rkwij ze geb ruikt. 

13 ij een gestru cturee rd e aan pa k, is he t 
noodza ke li jk dat u vooraf ee n schemati
sch e ind e ling va n het vers lag opste lt , op 
basis va n de e isen in artike l 10 van de 
Arbowet e n de spec ifi eke aandachts
punte n b innen uw onderneming. Dan 
kunt u ge ri cht aa n he t werk. Maak goe
de afsp raken over w ie welke taken voor 
z'n rekening neemt en wa nnee r ze moe
te n worde n uitgevoerd. Schake l vooral 
de juiste pe rsone n in (denk hie rbij aan 
me dewerke rs van pe rsoneelszaken, de 
secre tari s va n het overlegorgaan of de 
arbo-deskundige). Zoe k me nse n di e we
te n we lk mate ria al be la ngrijk is e n hoe 
ze de ve rzamelde in for mat ie in een 
pre ttig leesbare vo rm weten te g ie te n. 
Lang nie r iede ree n besc hikt ove r he t 
ve rmogen c.luic.l e lijk e n hele.I e r te schrij 
ve n , zoe k daarom naar goede schrij vers. 
En w ij s bij uw zoektocht naar sc hrij vers 
ook ee n '·e indreda cte ur" aan. Deze kan 
de ve rschi ll e nde medewerkers ged ure n
de he t jaa r begele ide n e n uite ind e li jk 
zo rgen voor een leesbaar vers lag. 

lnleverschema 
O m re voorkome n dat u o nda nks a ll e 
voorbere idinge n toch in tijdnood komt 
bij he t schrijven va n het verslag , doet u 
e r goed aan een strak inleve rschema re 
ha ntere n . En houd re ke ning met ve rtra 
gingen ; a ls co llega's , naast hun e igen 
werk , be trokk e n zijn bij he t schri jven 
va n het arbo-jaarverslag, dan is he t 
moe il ijk he t inleversche ma stipt te vo l
ge n. Ee n d ee l van dit probleem kunt u 
oo k voor zijn door ged ure nde he t jaar 
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de v inger aa n de po ls te ho uden. Houd 
er ook reken ing mee d at e r eventueel 
ingrijpende correc ties nodig zijn o p h et 
inge leverde m ateria al. Ruim daarom 
voor de eindredactie betrekkelijk vee l 
tijd in . Regelmatig contact m et de ver
sch i llende medewerkers k omt het eind
resultaa t zek er ten goede. 

De voordelen va n een goede voorberei
ding en con tinue aandacht zijn: 
• sp reiding van inspanning ; 
• overzichte l ijkheid ; 
• zorgvu ld igheid ; 

• t ijdwinst ; 
• spreid ing van aa ndacht; 
• eenvoudiger ordening. 

Afstemmen op arbo-overleg 
B ij het stru ctu reren van de inho ud va n 
het arbo-jaarverslag en het toewij zen 
van taken , m oet u rek ening houden m et 
het volgende ui tga ngspunt: het arbo
jaarverslag word t geproduceerd op het 
n iveau waa rop het arbo-overleg tussen 
werkgever en werknem er plaatsvindt. 
Werkt u binnen een bedrijf m et m eerde
re vest ig ingen, dan hang t de keuze voo r 



een algemeen verslag o f een vers lag per 
vestig ing dus af van het gevoerde arbo
ove rl eg. Vindt dat overleg p laats o p on
dernem ingsn ivea u , clan k unt u vo lstaan 
met een overk oepelend jaa rverslag , 
waar in cle versc hi ll ende vestig ingen na 
tuu rlij k w el als zodanig herk enbaa r b l ij 
ve n ; wordt het overl eg op vest ig ingsni 
vea u gevoerd , dan moet p er vestiging 
een ve rslag worden gemaakt. 

Verspreiding 
Nog voor het arbo-jaarverslag op papi er 
staat, moet u denken over de versprei
d ing. H et vers lag is bedoeld voor iedere 
werknemer vo lgens de defin it ie ui t arti
k el 1 va n de Arbowet. Dat w il zeggen 
d at all e medewerkers in het bedrijf - dus 
ook u itzendkrachten en tijde lijke mede
w erkers - recht hebben o p het arbo-jaa r
vers lag. Een arbo-jaarverslag dat onge-

zien in het archief verdwijnt, is versp i lde 
moeite. Zorg er daaro m voor dat het ver
slag in voldoende oplage geproduceerd 
wordt. Ko nd ig het verschijnen aan , bij 
voorbeeld via publikat iebo rden en het 
personeelsorgaan. Organiseer een o ffi 
ciële presentatie , waarbij geïnteresseer
den aanwezig kunnen zijn . En zorg dat 
het verslag zo snel mogelijk na verschij
nen op all e ni vea us bespro ken w ordt. 

Voorbereiding loont de moeite 
Misschien denkt u bij het lezen va n dit 
hoofdstuk dat het schrijven van een 
arbo-jaa rverslag een fu ll time baan is. Dat 
is o nj u ist . D e voorbereidingen door het 
jaar heen werken u iteindelijk tijdbespa
rend. A ls u eenmaa l de werkwi jze hee ft 
vastgelegd , kun t u die elk jaar gebrui
ken. Bovendien, hoe k leiner het bed rijf, 
hoe minder t i jd de voorbereiding kost. 
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4. VERPLICHTE AANDACHT VOOR ... 
ONDERWERPEN IN HET ARBO-JAARVERSLAG 

Artikel 10 van de Arbowet beschrijft 
punt voor punt voor welke onde rwer
pen in he t arbo-jaa rvers lag aa n de orde 
moeten ko me n . 

Deze punten zijn: 
• het gevoerde beleid; 
• het gevoe rde zie kteverzuimbe le id ; 
• he t gevoe rd e overleg; 
• de act ivite iten van de deskundigen; 
• voo rli chting e n onderricht; 
• bege le iding va n jongere n ; 
• maatregele n naa r aa nleid ing va n 

o ngeva lle n; 
• maatregele n naa r aan le iding van 

beroepsziekten; 
• overzicht geme lde geva re n; 
• de acti vite ite n va n de bedrijfshu lp

ve rle ne rs; 
• aanwijzingen e n e isen va n de 

Arbeidsinspectie ; 
• overzicht van o ngeva lle n- e n 

verzuimcijfe rs. 

O mdat o nder arbo-be le id een hee l sca la 
va n onderwe rpe n va lt , mag u ge rust de 
ve rplichte onde rwerp en aanvulle n me t 
andere za ke n die binne n de onderne
ming spe le n . Maa r dat is aa n u. Wij zul
le n van de verplichte onde rwe rpe n aa n
geven wat de wetgever va n u verwacht. 

Het gevoerde beleid 
In de Arbowe t staat ( in a rtik e l 4, tweede 
lid) dat de werkgever in het arbo-jaar
vers lag moet beschrijven hoe hij heeft 
vo ldaa n aan zijn verplichting o m " .. bij 
het voe re n zijn a lgemeen o nde rnem ings-

beleid ( .. ) dit be le id mede (te) richten 
o p een zo groot mogelijke ve ilighe id , 
een zo goed mogelijke besche rming va n 
gezondheid e n het bevorderen va n het 
welz ijn va n de werkneme r"·. 
In de prakti jk be te ken t dit dat u d e on
derwerpen uit het a rbo- jaa rpl a n nog 
eens ko rt beschrijft. He t beste kunt u de 
geste lde doele n heel co ncreet fo rmu le 
re n e n pe r onde rwerp een beschrijving 
geven va n de rea li sat ie e rva n. Te r illus
tra tie: in he t arbo- jaarvers lag beschrijft u 
hoe, wannee r e n door w ie in het afge lo
pen jaa r in de fabriekshal ge luid were n
de wande n zijn ge p laa tst o m· he t ge
luidsniveau te rug te dringen e n hoeveel 
dat gedaald is. 

De belangrijkste info rmatie di e u , me t 
he t oog op de eva lu atie fase kunt ve r
stre kke n , is een beschrij vi ng va n de uit
voe ring va n de voorge no men plannen. 
Welke aanw ijsba re maatregele n zijn e r 
get roffen? Waren e r kne lpunten? Hoe 
zijn die opge lost? Waar gi ng he t mis? 
Hoe werd hierop ge reageerd? Dergelijke 
vragen moet u kunne n bea ntwoorden. 

Risico-inventarisatie en -evaluatie 
De bas is va n het arbo-beleid vormt de ri
s ico- in ve nta risa ti e e n -eva luatie. Hoewe l 
nie t in Arbowet is opgenomen dat dit 
een vast onde rwerp in he t a rbo-jaarver
s lag moe t zijn, is het wel ve rstandig een 
overzicht van de resu ltaten te geven . 
Immers, de conclus ies uit de ri s ico- in
ventarisatie e n -eva lu atie z ij n be pa le nd 
voo r te voe re n arbo-be le id. O mdat he t 
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hi er om een nieu w Arbowetartikel gaa t , 
beschrijven we c.l eze pli cht o m all e ri si
co 's te in ventariseren en te eva lueren . 

Aa n c.l e risi co-inventarisatie en -eva luatie 
worc.l en de vo lgende inho udeli jke eisen 
gestel cl : 
• de ri sico 's m oeten o p ve i l ig heid , ge

zonc.lheic.l en welzijn worc.len geïn
ve ntariseerd en geëva lueerd ; 

• er moet een beschrij ving worden op
genomen over geva ren va n o nder
m eer m achines , werktu igen en che
mische sto ffen ; 

• er m oet een overzicht ko m en van 
geva ren c.li e ni et kunnen w o rc.l en ver
m eden; 

• er moet spec iale aandacht worden 
besteec.l aa n c.le gevaren voor bepa al
d e groepen werknem ers, zoa ls jeug
dige en o udere we rknemers; 

• e r staa t aa ngegeven welke m aatrege
len zullen word en geno m en o m c.l e 
geïnventariseerde arbo-knelpunten o p 
te lossen , en de samenhang hiertu s
se n . 

Om c.le ri sico-inventa ri sa ti e uit te voe ren , 
kunt u gebruik m ak en va n ee n check 
li jst. Met zo 'n checklijst m aa kt u een 
ro ndga ng c.l oor het bec.lrijf. Het min isteri e 
va n Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
ontwikkelt een Publ ikatieb lac.I waarin 
een toelichting staat op de in venta risatie 
en de eva luatie . 

Wanneer binnen uvv bedrijf vo lc.loende 
c.l eskund igheid aa nwezig is o m de ri si
co- inventarisat ie en -evaluatie uit te voe
ren , bent u v rij o m d it ze lf te c.loen. 
Zoc.lra de nieuwe Arbowetbepa lingen 
van kra cht word en , bent u we l verp li cht 
bij stanc.I te vragen va n ee n gecerti f iceer
c.l c c.l eskunc.lige (van ee n in- o f exte rne 
c.l ienst). D eze beoorc.lee l t c.l e schrifte lij ke 

risico- inventarisa tie en -eva luatie en kan 
over w ij zig ingen ac.l v iseren als c.l aa rtoe 
aanleic.ling bestaat. Uiteraard o ntvangt c.l e 
deskundige ee n ko pie ( hierover vinc.lt u 
op pagina 38 meer). 

T ro uw ens, risico- inventarisatie en -eva lu
at ie ho uc.l t nauw verbanc.l met de bec.l ri jfs
hu lpverl ening (ook een nieuwe A rbow et
verpl ichting). B ij c.le bedrijfshulpverlening 
gaat het ero m dat in geva l van rampen 
en o ngelukken zo snel mogel ijk goec.le 
hulp worc.lt geboden (z ie pagina 27). U it 
de inventarisa ti e b l i jkt waa r 'gevaarli jke 
plekken ' zijn. 

Het gevoerde ziekteverzuimbeleid 
Artikel 4a verpli cht elke w erkgever om 
ziekteverzuimbeleid te voeren . Dit be
leid m oet het ziekteverzu im, zo moge
lijk voorko m en en beperken. Het is aa n 
de w erkgever o m m aatregelen te nem en 
die ervoor zorgen dat de we rknemers 
niet ziek worc.l en. D enkt u m aa r aan het 
herinrichten va n de werkplek zodat 
we rknem ers geen last hebben van fys ie
ke be last ing. D aa rnaast is de w erkgever 
ve rp licht ziekteverzuimbeleid o p te zet
te n , w at betekent dat hij moet aa ngeven 
o p we lke m anier ziek e werknem ers 
kunnen worden bege leid zodat zi j w ee r 
zo snel m ogelijk aa n het arbeidsproces 
kunnen deelnem en en niet onnod ig 
lang thuisz itten o f ze l fs in de WAO be
landen. D e c.l aadwerke lij ke verzu imbe
geleiding m oet worden uitgevoerd d oor 
een ( in- o f externe) deskundige. 

In het arbo-jaa rverslag geeft u aan: 
• hoe het ziekteverzuimbeleic.l inho u

delijk eruit ziet; 
• w at er is ged aa n o m zieke w erkne

m ers te rug te krijgen ( hoe vaak en 
door wi e); 

• w elke resul taten dit heeft opgeleverd . 



Het gevoerde overleg 
Via artikel 13 va n de A rbowet is de 
werkgever verpli cht rege lmatig overl eg 
te voeren en sa men te we rke n m et het 
overl egorgaa n (0 1{ , VG W-commiss ie of 
dienstcommisie). U kunt n iet vo lstaa n 
m et de melding d at er ee n ove rl egor
gaa n is , hoe vaa k er ve rgaderd wordt en 
welke za ken bespro ken zijn . Een be
schrijving va n het overleg en ee n eva lu 
atie hi ervan , zijn vee l nuttiger. U zul t 
dus o p papier moeten ze tten hoe er 
ove rl eg gevoerd is en to t welke resul ta
ten dat leidde . Als er naast het regu liere 
overl eg ook informeel is samengewerkt , 
m oet dit ook aa n de o rde k o m en. Be
schrijf hoe deze sa m en werking is verl o
pen en wa t eruit is voortgev loe id . 

In het verslag m oet u ook in ieder geva l 
een beschrijv ing geven van het overl eg 
over het ziekteve rzuimbele id . In de 
Arbowet staa t dat de werkgever voo rdat 
hij het ziekteve rzuimbeleid vaststelt , 
ove rl eg moet hebben met de o nderne
mingsraad . Voo r het overl eg ove r d e ri 
sico- inve ntari sa ti e en -eva luatie geldt 
ongeveer hetze lfde, met d it ve rschil dat 
de w erkgever ni et voorafgaand hoeft te 
o verl eggen , maa r wel achteraf . Tijdens 
d it ove rl eg moet de we rkgever ook (op 
bas is van ri sico- in ventari sa tie en -eva lu
atie) afspraken maken m et de O R over 
de frequentie van het arbeidsgezond
heidskundigonderzoek . De organisat ie 
va n bedrijfshu lpverlening (z ie ook pagi
na 27) is instemmingsp lichtig, en ve r
dient dus zeker een vaste pla ats o ne.Ie r 
het ko pje ·het gevoerde o verl eg ' . 

Deskundige ondersteuning 
D e d eskundige o ndersteuning is met de 
w ij zig ing va n de A rbowet o ne.Ie r handen 
gen o men . Iedere werkgever moet zich 
b ij de ui tvoering va n de verp li chtingen 

uit de A rbowet laten b ijstaa n door des
kundigen . D eze desku nd igen kunnen 
intern gezocht worden (bij voorbee ld 
een ve iligheidsku nd ige) o f ex tern (h ij 
een deskundige arbo-dienst) , o f zowe l 
in- als ex tern . Vee lal za l de werkgever 
gebruik m aken va n een exte rn e deskun
dige dienst ome.lat intern ni et ~di e d isc i
p lines aa nwezig zijn ( tenmi nste één vei
ligheidskundige, l'.én bedrijfsa rts, één ar
be ic.l s- en o rgani satiepsycho loog en één 
arbeidshyg iënist , en eventueel een be
drijfsverpl eegkundige en ergonoom ) . De 
deskund ige kan hij all e taken helpen 
d ie met arbeidsom sta ndig heden te m a
ken hebben . Er is bep aa ld dat deskundi
ge o ndersteun ing. in ieder geval va nuit 
een gecertifi ceerde d ienst , tenminste 
verp li cht is bi j de ri sico- inven ta ri sa ti e en 
-eval uati e. de begeleiding va n ziek e m e
dewerkers en het peri o diek arbeic.l sge
zondheidskundig o nderzoek . De des
kundige o ndersteuning staa t beschreven 
in de artikelen 17 to t en m et 21 va n d e 
Arbowet. 

In het arbo-jaa rverslag doel u verslag 
va n de activiteiten va n de desku ndigen . 
D aa rbij gee ft u aa n we lke acti v ite iten zij 
hebben verri cht , niet all een ten aa n zien 
va n de ve rpli chte acti v iteiten, m aa r ook 
voor die situati es waarin hun hulp werd 
ingeroepen . U geeft een ove rzich t en 
een ko rte beschrij v ing va n de adv iezen 
en u doet verslag va n de uitwerking van 
deze adv iezen. Z ijn de ad v iezen opge
vo lgcP Wat w as de m o tivatie? Hoe w erd 
hiero p ge reageerd ' 

Wat in deze para graa f niet m ag ontbre
ken . is een beschrijv ing va n de werk w ij
ze en het fun cti oneren va n de diensten 
o f deskundigen . O p b as is va n de evalu 
atie va n deze gegevens kan bekeken 
w o rden o f verbe teringen nodig zijn . Per 
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slot van rekening is ook dit een ve rant
womdel ijkheid van de werkgever. 

Met het oog op het in formeren va n 
nieuwe w erknemers is het aan te raden 
in het arbo-jaarverslag de no dige ba sis
info rmati e o p te nemen over de pl aa ts 
en de fun ctie van de deskundige dien
sten binnen de onderneming. 

Voorlichting en onderricht 
Hiermee wordt bedoe ld de voorlichting 
en het onderri cht aa n werknemers uit 
artike l 6 van de Arbowet. D e onderwer
pen waa ro p de ve rstrek te in fo rmatie be
trekking heeft , zijn ve iligheid , gezond
heid en we lzijn . De bepali ng dat de 
werkgeve r zijn werknemers moet voo r-
1 ichten over de arbe idsomstandigheden 
b innen de o ndern eming is een van de 
belangrijkste plichten uit de Arbowet. 
H et is de verantwoordelij khe id va n de 
werkgever dat w erknemers op de hoog
te zijn van specifiek e geva ren in de ar
beidssituatie. Immers, gebrek aan kenn is 
ove r gevaren is en b lij ft één van de be
langrijkste oorzaken va n ongeva llen op 
het w erk en het daaruit voortv loeiende 
verzuim. Het is cl an ook nood zake lijk 
dat de w erknemers worden voorgelicht 
over de resultaten van de risico- inventa
ri sat ie en -evaluat ie. Daarnaast moet in 
het verslag melding worden gemaakt 
o ver de w ij ze waarop de werknemers 
voorlichting en onderri cht hebben ge
kregen over hoe de werkgever de des
kundige ondersteuning en de bedrijfs
hulpverl ening hee ft georga niseerd. 

N B .. De ve1plichti11,r.; om voorlichting 
en onderricht te ,r.;even, geldt met de 
wijziging van de Arhowet nu ook 
voor lijdelijke krachten, zoals stagiai
res, vakantiewerkers en uitzend
krachten. 

In deze paragraa f vermeldt u we lke acti 
v iteiten er zijn ontplooid. Er wordt ver
\Vacht dat de lezer inzicht krijgt in de 
manier waarop voorli chting en onder
ri cht zijn georganiseerd en worden uit
gevoerd. Ook hier mogen de gesigna
lee rde knelpunten en de aanpak niet 
ontbreken. Zonder deze aspecten is een 
o ptimale eva luatie niet mogelijk. 
Al s er in het bedrijf een voorlichtings
en o p le idingsp lan is, cl an kunt u hier in 
het arbo-jaarverslag naa r verw ij zen. Pro
beer zo duideli jk moge lijk te beschrijven 
w elk effect gesorteerd is met de voor
lichtings- en o nclerrichtsacti v iteiten. Op 
basis hierva n kan gediscuss iee rd wor
den over moge lijke ve rbeteringen en 
aanpassingen. 

Begeleiding van jongeren 
Als het gaat om arbeidsongeva llen , blij 
ken jongeren (beneden de 18) zeer 
kwetsbaar. U it onderzoek komt naar vo
ren dat zij m eer risico lopen o m betrok
ken te raken bij een ongeval dan m en
se n die al langer in het arbeidsproces 
meedraaien. De w etgever h ee ft voor 
hen daarom een paar bijzondere bepa
lingen opgenomen in de Arbowet. Zo 
mogen jo ngeren bepaa lde, gevaarlijke 
werk zaamheden niet uitvoeren , moet 
speciale aa ndacht besteed worden aan 
voo rli chting en o nderri cht en moeten ze 
bege leiding krij gen bij het we rk. 

In de wet is ook de mogeli jkheid o pge
nomen om bepaa lde bedrijven of ca te
gorieën van bed rij ven te verpli chten een 
m entor aan te ste llen . Deze mentor be
geleidt de jo ngeren binnen het bedrijf. 
Over het m ento rschap hee ft de o verheid 
met cl e werkgevers- en werkneme rsver
tegenwoordigers afspraken gemaakt. 
Mocht de overheid over een paar jaar 
twijfe ls hebben over de manier waa rop 



de werkgevers de begele iding va n jo n
gere n aa npak ke n , dan kan zij a ls nog he t 
mento rschap ve rplicht ste ll e n . 

Net a ls in de pa rag ra af 'Voorli chting e n 
o nde rri cht' geeft u de o ntpl ooide acti vi
te iten weer e n ve rme ldt u de geconsta
teerde zwa kke pl e kke n e n kne lpunte n . 
Hoewel de begele iding va n jo ngeren 
een kle in o nde rdeel is van he t to tale 
a rbo-be le id , mag u he t be lang e rvan niet 
o nde rschatten . Pe r slo t va n rekening 
heeft u te make n me t een groep werk
nemers die nog zo'n de rtig of vee rtig 
jaa r werk voor de boeg heeft . U doe t e r 
goed aan he n te wij zen op het belang 
van goede arbeidsomstandigheden. 
Hie rmee legt u een basis voor een kriti
sche en verantwoorde lijke ho uding te n 
opzichte van hun werk e n gedrag. Als in 
uw bedrijf geen jo nge ren werke n, kunt 
u deze pa rag raa f uite raa rd weglaten . 

Maatregelen naar aanleiding van 
ongevallen 
O m aa n te kunne n geve n welke maa tre
ge le n geno men zijn na ee n o ngeva l, 
moe t u eerst wete n wat de we tgever be
doe lt met "een o ngeva l". Een o mschrij
ving vinde n we in een Algeme ne Maat
regel van Bestuur, geno me n in he t kade r 
va n artike l 9 e n 10 van de Arbowet. Vo l
gens deze de finitie is een o ngeval een 
"aan de werkne mer in verband met he t 
ve rrichten van arbe id overko men onge
w ilde gebeurtenis, die schade aan de ge
zondheid of de dood tot vrijwel onmid
de llijk gevolg heeft gehad en e rtoe heeft 
ge le id dat de werknemer tijde ns de 
werktijd de arbeid heeft gestaa kt en niet 
meer heeft he rva t, dan wel me t de ar
beid geen aa nva ng heeft gemaa kt". 

N.B.: De laatste voorwaarde betekent 
dat de werkneme1~ in de zin van de 

wet, geen ongeval hec:/i gehad a ls hij 
op de dag van de gebeurtenis het 
werk slechts tijdelijk onderbreekt. 

Vo ldoet een o ngeva l aa n deze defini tie, 
dan bent u ve rpli cht di t in he t a rbo-jaa r
ve rslag te me lde n . Dat is de minimum
e is die d e wetgever ste lt. Wilt u een be
te r bee ld krijgen va n de s itu ati e in uw 
bedrijf, d an is het ve rstand ig o m ook 
a ll e tw ij fe lgeva llen en bijna-ongevalle n 
te ve rme lden . Waarom zou u wachte n 
tot een bij na-ongeval zich weer voor
d oet als echt o ngeval? Info rmatie over 
gebeurtenissen die op be t nippe rtj e 
goed zijn afge lo pen , kunt u gebruike n 
o m e rger te voorkomen. 

Offic ieel ka n een situatie a ls bijna-o nge
va l worden geboekstaafd a ls sprake was 
va n gevaa r voor de we rkne mer e n w an
neer sprake is van grote mate ri ë le scha
de. "Grote mate rië le schade " is schade 
aan gebouwen , ma te riee l, grondsto ffe n 
o f produkte n a ls direct gevolg van ee n 
o ngewilde gebeurte nis. Gevolgschade 
(bijvoorbeeld produktieve rli es) hoort 
hie r nie t b ij . Dat is jamme r. Er zijn na
tuurl ijk ti e nta ll e n voorbee lde n te ve rzin
ne n va n in p rinci pe levensgevaa rli jke s i
tua ti es waa rb ij geen mate ri ë le schade 
o ntstaa t. He t s luit aa n bij de bedoe lin
ge n va n he t a rbo-jaa rverslag als u deze 
situaties benadert a ls bijna-ongevallen . 

Tenslotte , een arbo-jaa rve rslag is nie t 
pe r definitie goed als he t vo ldoet aan de 
minimum-eisen , het is pas goed als be t 
de mogelij khe id bied t de arbeidsom
sta ndighede n b innen een o nde rneming 
vo lledig te eva lue ren . 

Bij het me iden va n de getroffe n maa tre 
ge le n in het arbo-jaa rvers lag is be t ve r
stand ig te late n me rke n dat u beeft ge-
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hande ld o p bas is va n een ana lyse va n 
de bedrijfss ituatie. Me t ande re woorde n: 
al s u me lding maa kt va n maa tregelen 
ove r o ngeva ll e n e n registrati e, moe t u 
uit legge n hoe de informatie is opge
bo uwd . Een krac htig instrume nt o rn he r
ha ling te voorkomen , is ee n zorgvu ldige 
anal yse va n o ngeva lle n en bijna-onge
val len. U w it zie n da t e r veel moge lijk
hede n zijn om binne n de bestaande si
tuatie e n met geaccepteerde technieke n 
preventie f te werken . 

Zorg e rvoor dat e r tu ssen verschillende 
delen va n de onde rneming uitwisse ling 
van informatie is over o ngevallen e n bi j
na-ongeva llen. U voorkomt daarmee dat 
ongeva lle n zich he rha len en dat het 
wiel steeds opnie uw moet worde n uit
gevonde n. 

Maatregelen naar aanleiding van 
beroepsziekten 
Onde r een beroepsziekte verstaa t de 
wetgever: "de zie kte o f aa ndoening die 
in hoofdzaak het gevolg is van a rbe id of 
arbe idsomsta ndighede n". Deze defin iti e 
is ook a fk o mst ig uit de in de vo rige pa
rag raaf ge noemde ministe ri ë le besch ik
king. In een bijl age va n deze beschik
king is o pgeno me n een zoge he te n 
EG- lij st me t e rkende beroepsziekte n. 
Deze lij st wordt binne n de Europese 
Gemeenschap gehanteerd. 

In de praktijk blijkt he t moeilijk om on
gevallen en beroepsziekten van e lkaar 
te onderscheiden. He t grote verschil tus
sen ee n o ngeva l e n een beroepsziekte 
zit in de te rmijn waarop de gevolgen 
zichtbaar worden. Bij een ongeva l is dat 
ogenblikkelijk o f vrijwe l ogenblikke lijk, 
bij ee n be roepszie kte kan dat we ke n, 
ma ande n of ze lfs ja re n dure n . Ee n acute 
ve rgiftig ing door he t vrijko me n va n tox i-

sche stoffen is een o ngeva l; een aa n
doe ning aa n de luchtwege n door bloot
stel ling gedu re nde langere tijd is een 
be roepszie kte. 
Waar een o ngeval o nmidde llijk in he t 
oog springt, kan ee n be roepszie kte e rg 
lastig te onderke nne n zijn. In vee l geva l
le n za l dege ne die een beroepsziekte 
onde r de leden heeft dit ze lf ni e t met de 
arbe id in verband brengen. Registratie , 
onde rzoe k e n ana lyse zijn du s va n le
vensbe lang . Maar hoe be paalt he t bedrijf 
wannee r e r sprake is van een beroeps
ziekte' Antwoord op deze vraag is niet 
eenvoud ig te geven. U kunt bijvoorbeeld 
de oorzaken van ziekteverzuim of het 
pe riodiek geneeskundig onderzoek als 
meetpunt nemen. We lke methode he t 
beste is, wisselt va n bedrijf to t bedrijf. 
Het hoeft geen betoog dat de a rbo-ver
slaggeving - met name ove r een grote r 
aanta l ja re n hierb ij ook hulp bi edt. 

Omdat een be roepsziekte zich vaak nie t 
duid e lijk a ls zodanig manifesteert , 
maa kt de wetgeve r o nde rsche id naa r 
be roepszie kte n e n ve rmoede beroeps
zie kte n . Bij een "echte " be roepsziekte 
staa t he t verband tussen he t werk e n de 
zie kte vast; bij ee n ve rmoede beroeps
zie kte is dit nie t he t geva l, ma a r zijn e r 
we l aa nwi jzingen dat zo 'n ve rband be
staat. Dit o nde rsche id is bedoeld o m de 
registratie van twijfe lgevallen te stimule
ren e n nie t om concrete geva lle n te ver
doezele n! 

Bij het ve rmelden va n beroepsziekten in 
het a rbo-jaarverslag doet he t e r niet toe 
of de aa ndoening in kwestie ook binnen 
het betre ffende bedrijf is o ntstaa n . Ook a l 
is de aa ndoening voor honde rd procent 
zeke r in een ande r bedrijf veroorzaa kt , 
de huidige werkgeve r za l e r in zijn jaa r
vers lag melding va n moeten maken . 



In de paragraaf ove r be roe pszie kte n 
moet de we rkgever ook aa ngeve n we l
ke maa tregele n getroffen zijn , waarom 
juist deze maat rege le n zijn getroffen e n 
we lke resu ltate n hie rdoor zijn ge boekt. 

Overzicht gemelde gevaren 
Artike l 12 van d e Arbowet ste lt dat een 
werkne me r ve rpli cht is door he m ges ig
naleerde gevare n te me lde n aa n de 
werkgever. Vee l bedrijve n he bbe n hie r
voor een meldingsproced ure en ee n re
g istratiesysteem. Maa r ook als een be
drijf hie r niet ove r beschikt , moet een 
overzicht van gemelde gevaren te rug te 
vinden zijn in het jaarve rslag. Wie zich 
wil beperken to t he t ve rmelden va n de 
gevare n mag dit doen. wan t de we rkge
ver is nie t ve rpli c ht om in het jaarver
slag te kst e n uitl eg te geven over de ac
tie di e hij o p de me ldingen heeft 
o nde rno me n. Maa r he t za l duide lijk zijn 
dat een gedegen jaarve rs lag hie r we l 
aa ndacht aan besteedt. 
Reg istra ti e va n gemelde geva re n is a l
lee n nuttig, a ls he t ove rzicht zo is opge
ste ld , da t e r ee n gespre k gevoerd kan 
worde n over oorza ke n , gevolgen e n re
medies. In dit overzicht moet ruimte zijn 
voor de geme lde geva re n , de te ne me n 
maatrege le n, de uitvoe ringste rmijne n e n 
d e resu ltaten. He t is logisch dat bij dit 
overzic ht ook resultate n va n de ri sico
inve nta risa tie e n -evaluatie worde n be
trokke n. Geme lde geva re n moete n hier
in worde n o pgenomen. 

Op grond va n artikel 22 en 23 va n de 
Arbowet is elke werkgever ve rplicht be
dri jfshulpverlening te orga niseren. Dat 
wil zeggen dat de werkgever één o f meer 
werkneme rs take n laat uitvoeren bij: 
• he t ve rl e ne n va n EHBO; 
• he t beperke n e n bestrijde n van 

brand ; 

• het voorkome n e n be pe rke n va n 
brand ; 

• het a la rme re n e n evacueren va n 
werknemers in noodsituaties; 

• het a larmeren van e n same nwe rke n 
met onde r a nde re brandweer e n a m
bulanced ie nste n. 

Bedrijfshu lpve rlening moet worden a f
gestemd op de omva ng , de aa rd e n de 
ligg ing van he t bedrijf. De minister van 
Sociale Za ke n e n Werkgelegenheid za l 
h ierover nadere regels geve n. 

In het jaarve rslag geeft u aan welke acti
viteiten de bedrijfshu lpverle ners hebbe n 
ve rricht, wat de oorzaak w as van hun 
'ingrijpen ', wat de gevolgen waren e n 
welke maatrege le n genome n zijn o m 
he rhaling te voorkome n. 

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, z ullen de bedrijfshulpverleners 
in actie komen en moet het ongeval 
worden gemeld en p,eregistreerd. i n 
het arbo~jaarverslag kunt u ze zoveel 
mogelijk samenvoep,en, maar zij moe
ten wel te onderscheiden z ijn . 

Aanwijzingen en eisen van de 
A rbeidsinspectie 
Op grond van artikel 35 van de Arbowe t 
kan het districtshoofd van de Arbeids
inspectie de werkgever een aanwijzing 
geven. He t districtshoofd za l dit doen 
a ls hij of zij vindt dat één of meer van 
de bepalingen van de Arbowe t niet, o n
vo ldoende o f onjuist worden nage leefd. 
Daarnaast ka n he t dis tri ctshoofd e isen 
ste ll en aan de werkgever omtre nt de ma
nie r waa rop de in a rtike l 2 e n 42 ge
noemde regele n (zoa Is he t Ve ilighe ids-
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bes lui t Fabr ie ke n o f We rkplaa tsen) wor
den nage leefd. Zijn e r in he t ve rs lagjaa r 
aa nw ij zinge n of e isen geweest, dan 
moet u dit ve rme lde n in he t jaa rve rslag . 
U hoeft ze nie t le tte rlijk op te ne me n, 
kort weergeven is vo ldoe nde. We l wordt 
ve rwacht dat u ve rslag doet va n de actie 
di e u o nde rno me n heeft. 

He t kan ook zijn dat de Arbeidsinspec
tie op ee n minde r fo rme le manie r aa n
geeft dat e r te kortko mingen zijn gecon
stateerd (via een brie f bijvoorbeeld) . De 
werkgever heeft dan nog wa t tijd o m 
een e n ander recht te zetten. Doet de 
werkgever dit nie t, clan volgt alsnog een 
forme le aa nwij zing of e is. Voor he t 
overzicht en de vo lled ighe id doet u e r 
goed aan ook de minde r forme le aa n
wijzingen va n de Arbe ids inspectie en de 
daa rop o nde rno me n acti e op te neme n 
in he t jaa rve rslag . Dit ve rgemakke lijkt 
de eva luati e e n bevorde rt een vru chtba
re discuss ie. 

Overzicht van ongevallen- en 
verzu imcijfers 
Het weergeve n en ana lyse ren va n onge
va ll en- en verzu imcijfe rs is een be langrijk 
onderdeel va n een arbo-jaa rve rslag. He
laas beperken vee l va n de ve rslagen zich 
- uit onbekendhe id o f uit regelrechte des
interesse - to t half werk . He t enige wa t 
we clan terugvi nden, is een droge opsom
ming va n cijfers en data of een fruitmand
rubriek compleet met beterschapswensen 
en harte lijke groeten. Dat is even jammer 
als zinloos. Ongevallen- en verzuimcijfers 
zeggen alleen iets over de arbe iclsomstan
clighecl en binnen een bedrijf als ze geana
lyseerd zijn . Blijft die analyse achterwege 
clan zu llen eventue le kne lpunten pas aan 
het li cht komen als er acute problemen 
o ntstaa n. Uit jaren va n o nde rzoek naar on
geva ll en- en verzuimregistrati e b ij het NIA 

blijkt dat het o ntbreken va n een ana lyse 
kwalijke gevolgen heeft voo r de gezond
he id e n he t we lzij n va n werkne me rs. 
Bedrijfseconomisch werkt deze ko p-in
he t-za nd-me nta lite it a l even desastreus. 
Slechte a rbe idsomstandigheden koste n 
veel ge ld , o ngeva lle n kosten vee l ge ld , 
hoog verzu im kost vee l ge ld . O m het 
maa r eens duide lijk te ste lle n: ee n goed 
arbo-be le id is he t fundament voor een 
sterke concurre ntiepositie, een slecht 
arbo-be le id kan een bedrijf de ne k kos
ten. Optimale registrati e e n anal yse is in 
het be lang van alle betro kkenen . 

De overhe id gee ft richtlijnen over de te 
gebruiken registratiemethode bij melding 
van ongevallen in het arbo-jaarve rslag. 
Deze richtlijnen zijn o ntw ikke ld o m een 
zeke re eenheid aa n te brengen in de on
geva llen- en ve rzuimregistratie va n ver
sch ill ende bedrij ven. Binnen deze metho
diek sta at he t u vrij ee n registra ti e o p te 
zetten d ie aansluit bij de structuur va n uw 
onde rneming. Dit geeft u de ge legenhe id 
om de he rke nbaa rhe id va n cl e in fo rmatie 
zo groot mogelijk te maken. Als het bin
nen uw bedrijf bijvoorbeeld gebrui ke lijk 
is o m he t ve rzuim pe r afcl e l ing te registre
ren , clan kunt u ook pe r afd e ling ve rslag 
doen. De afstand tussen praktijk en admi
nistratie blijft hie rdoor kleine r; de wisse l
werking wordt g rote r. Oftewel: de regis
tratie werpt meer vruchten af. 

Eenheid in gegevens 
In he t arbo-jaarvers lag moet een aantal 
onde rwe rpen onderste und worde n met 
geta ll e n . Het gaa t om: 
• de ve rzuimduur ( in cluurklassen); 
• he t ve rzuimpe rcentage; 
• de me ld ingsfrequentie; 
• het werkne mersbes tand. 

Deze o nde rwerpe n kunne n a llee n goed 
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wo rde n gele zen en beoordeeld a Is 
noodzake lijke randinformatie ve rstre kt 
'vVO rdt. 
U moet aangeve n: 
• we lk re kensysteem gebruikt wo rdt; 
• welke dag a ls begin- e n we lke a ls 

e inddag van he r ve rzuim wordt ge
zien ; 

• o f d e registrati e gebasee rd is o p 
we rkdagen o f o p ka le nde rdagen. 

{3 €tElD ~E~ 
WoJU)r. . . 

De begrippen die u gebruikt in het cijfe r
gedeelte va n he r a rbo-jaarverslag moe t u 
goed o mschrijven. Dit voorko mt verwar
ring. Wilt u he t materiaa l bovendien kun
ne n verge lijken , dan is een zorgvu ldige 
begripsomschrij ving onmisbaa r. We zu l
le n een aa ntal begrippen toe li chte n . U 
kun t deze omschrijvingen gebruike n of 
aanpassen aan de situati e in uw e igen 
bedrijf. 
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Personeelssterkte 
Allereerst moet u in het arbo-jaa rve rs lag 
aangeven hoevee l me nse n bij het bedrijf 
werken . Is de pe rsoneelsste rkte in uw 
bedrijf rede lijk constant, dan kunt u één 
van de vo lgende methoden kiezen: 
• u deelt he t totaal aantal gewerkte da

gen van a lle w e rknemers door 365; 
• u meet o p één o f meerde re, vooraf 

vastgeste lde pe ildagen hoeveel me n
sen e r in dienst zijn 
(bij mee rde re pe ildagen krijgt u dan 
een gemidde lde); 

• u te lt het tota le pe rsoneelsbestand aan 
het begin e n aa n het e inde van het 
verslagjaa r en deelt dit aa nta l door 2. 

In sommige bedrijve n is he t pe rsoneels
ve rloop hoog, bijvoorbeeld in bedrijve n 
waar seizoenarbe id ve rri cht wordt. Bo
vengenoe mde methoden ge ven dan een 
ve rtekend beeld. Bij hoog ve rloop is het 
dus noodzakelijk o m zo nauwke urig 
mogelijk de personeelsste rkte te me te n. 
Doe dat bijvoorbeeld op vaste momen
te n; eens per maand o f kwartaa l. 

Personeelscategorie 
In een bedrijf werken verschillende men
sen op ve rschillende plaatsen. Wilt u 
eenheid in uw gegevens aa nbrengen en 
daa rmee in zicht krijgen in het ziektever
zuim , dan moet u naa r catego ri e inde len. 
We lke inde ling u kiest, is a fhankelijk van 
he t bedrijf. We geven een aa ntal moge
lijkhede n: 
• leefti je! ; 
• ges lacht ; 
• afde ling; 
• dag- of ploegdie nst; 
• full- of pa rttime; 
• nationalite it. 

N B..· Een al te vei:f"ijnde indeling lijkt 
op papier m ooi, maar leidt in de 

praktijk tot fouten en interpretatiever
schillen. Gebruik daarom een z o een
voudig m ogelijke indeling. 

Eerste en laatste verzuimdag 
Bij he t registre ren va n ziekteverzuim is 
het be langrijk aan te geven wat de eerste 
e n wat de laa tste ve rzuimdag is geweest: 
• de eerste ve rzuimdag: de dag va n sta

ken of nie t aa nvangen van het werk; 
• de laatste verzuimdag: de dag voor

dat he t we rk (gehee l of gedeelte lijk) 
he rvat wordt: 
1. d e dag waarop de medewerke r uit 
de Ziektewet in de WAO gaat; 
2. d e da g van o ntslag o f ingaa n van 
militaire d ie nstpl icht; 
3 . de dag va n overlijde n . 

Kalender- of werkdagen 
Hoewe l kalenderdage n he t meest ge
hanteerd worden bij he t registre re n , om
dat he t gebru ik van kalende rdagen bij 
ve rge lijkingen met andere gegeve ns 
makke lijk werkt, mag u ook registre re n 
o p grond va n werkdagen. 

Verzuim meldingen 
Onde r ve rzuimmeldingen verstaan we 
het totaa l aanta l begonnen ve rzuimgeval
len. He t to taa l aa ntal ve rzuimmeldingen 
kan , of za l ee n vee lvoud zijn van de pe r
soneelssterkte a ls me nse n zich meerde re 
male n per ( ve rslag)jaa r zie k me lde n. 

Verzuin~/requentie 

De ve rzuimfrequ e ntie , ook wel ve rzuim
meldfrequentie ge noemd, be re ke nt u 
doo r het aanta l zie kme ldingen ge mid
de ld pe r werkneme r over een be paalde 
pe rio de te neme n. 

Verzuimpercentage 
Om in zicht te krijgen in het zie kte ve r
zuim over een aantal jaren , is he t nuttig 



o m he t ve rzuim in pe rcentages uit te 
d rukke n. U kunt hie rvoor de vo lgende 
me thode gebruiken: 
• het totaa l aa nta l verzuimdagen pe r 

werknemer per 100 beschikbare werk
dagen, uitgedrukt in percentages. 

Verzu imduu.r-klassen 
In he t a rbo-jaa rve rslag moet u aangeve n 
hoelang de medewerker zie k is geweest. 
De ve rzuimduur is de o no nde rbroke n 
pe ri ode dat ie mand zie k is , ook a ls ie
ma nd te n hoogste één dag of dienst in 
de zie kte pe ri ode gewerkt heeft. 
De Arbowet geeft aan dat u de duur va n 
het ve rzuim in minimaa l twee ca tego
rieë n moet ve rde len. De meest gehan
teerde me tho de gaa t uit va n d ri e ca tego
rieën: 
• kort ve rzuim 
• midde llang ve rzuim 
• lang ve rzuim 

1 - 7 
8 - 42 

43 - 365 

dagen ; 
dagen ; 
dagen . 

N. B .: b"en te verfijnde indeling van 
verzuimduur veroorzaakt f outen. 
Zoek daarom naar een e//zciënte, 
eenvoudige indeling. 

Ana~yse van de verz uimcij/ers 
Nog maar a l te vaa k o ntbree kt in he t 

a rbo-jaa rve rs lag een ana lyse va n de ve r
zu imcijfe rs. Het arbo-jaa rve rslag is da n 
nie t mee r dan een o psomming van ve r
za melde gegevens. Een ana lyse van de 
ve rzu imcijfe rs kan moge lijke kne lp unte n 
aa n het li cht brenge n . De ana lyse eva lu
eert het zie kteverzuim e n geeft antwoor
de n o p vragen a ls: 
• Hoe hoog is he t ziekteve rzu im? 
• Wat kunnen de oorza ke n va n he t 

ziekteverzuim zijn' 
• Hoe staat he t me t 'uw ' ziekteve r

zuim in ve rge li jking tor andere be
drijve n' 

Door jaa rlijks o p basis van deze inde li ng 
he t zie kteve rzuim te ana lyse re n , worde n 
ve rgelijkingen met ande re jaren - e n 
moge lijk ande re bedrij ve n - mogelijk . 

Door de analyse worden onzichtbare 
kne lpunten zichtbaa r. Dan kan bijvoor
beeld blijken dat meubilair va n het ka n
toorpersonee l verva ngen moet worden 
o mdat te veel kantoorwerkers ziek thuis 
zij n gebleven met rugklachten. Overigens, 
enige behoedzaamheid bij de inte rpretatie 
va n geanalyseerde ve rzuimcijfers is op z'n 
plaats. Denk maar aa n een gri ep-epide
mie; di t geeft een ve rte kend beeld. 
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5. EEN VLIEGENDE START 
WERKWIJZE NA GEDEGEN VOORBEREIDING 

Al s u a ll e voorbe re idinge n door he t 
jaa r hee n ge tro ffe n heeft , moet he t mo
ge lijk zijn o m ee n vli ege nde sta rt te 
ma ke n bij he t schrij ven van he t a rbo
jaa rve rs lag. 

Inhoudelijke verplichtingen 
In het a rbo-jaa rverslag wordt he t gevoer
de arbo-be le id beschreve n aan de ha nd 
va n een aa ntal invalshoeke n. De o nde r
werpe n die in elk geval o pgeno me n 
moete n worde n , staan in hoofd stuk 4. 
Aa nvulling me t niet-ve rplichte onde rwe r
p e n die wel voor uw bedrijf inte ressa nt 
zijn , verdie nt natuurlijk aanbeveling. 

Bij het schrij ven van het a rbo-jaa rve rs lag 
maa kt u gebruik va n verschille nde gege
ve ns . Gegevens ove r bijvoo rbeeld de 
hoogte va n he t zie kteverzuim , het aa ntal 
ongeva ll e n e n het aa ntal aa nwij zingen 
door de Arbe idsinspecti e. Deze gegevens 
moete n voor iede reen beschikbaa r zijn . 
Oftewe l: ze moete n o pvraagbaa r e n con
tro leerbaar zijn . In veel geva lle n leve rt 
de beschikbaa rhe id geen proble me n o p . 
Maa r so ms ko me n gegevens uit docu
me nte n die ni e t voor iede reen openbaa r 
zijn . U be nt ve rplicht deze gegevens o p 
een ande re wijze voor iedereen beschik
baa r te make n. De eenvoudigste me tho
de is o m een kopie te make n e n deze te r 
inzage neer te leggen. 

Informatie rangschikken 
In de Arbowet staa t nie t hoe de infor
m atie die in he t a rbo-jaa rve rs lag ko mt , 
ve rza me ld moet worde n . Di e ke uze is 

aa n u. Als in een bedrijf ve rschille nde 
me nsen gedure nde he t jaa r mate riaa l 
voor he t arbo-jaa rve rs lag ve rza me ld 
hebbe n , is he t ve rsta ne.li g o m o p een 
vooraf vastges te lde dag bij e lkaa r te ko
me n e n de info rmatie te bespreke n e n 
te rangschikke n . Zo krijgt u een beeld 
va n we lk mate ri aa l de ve rschillende col
lega 's aa ndrage n e n van welke kwalite it 
dit is . Tijd e ns he t overleg moet ant
woord worde n gegeven o p de vrage n: 
• We lke in fo rmati e is re leva nt voor he t 

arbo-jaarve rslag? 
• Hoe staa t het me t de afs te mming tus

sen de ve rschille nde informatiestro
me n? Anders gezegd , is de kwa lite it 
van he t aa nge leverd e mate ri aa l ge lijk 
e n sluit he t o p e lk aa r aa n1 

• Wat moe t de vo lgo rde vJn o nde rwe r
pen in he t a rbo-jaa rve rs lag wo rde n? 

Me t he t a ntwo o rd o p deze vragen kun t 
u aa n de s lag . Ma a k ee rst een uitgeb re i
de inho udsopgave, waa rb ij u pe r hoofd
stuk de pa ragra fe n - e n indie n no dig de 
subpa ragrafe n - uitsc hrijft. Doe d at zo 
uitgebre id moge lijk , li e fst voorzie n va n 
he t aa nta l pagina 's pe r hoofdstuk . U 
krijg t zo voora f ee n goed beeld van de 
o pbo uw e n d e o mva ng van het arbo
jaarve rs lag. Bovendie n ko mt u bij he t 
schrijven nie t voor de o naangename 
ve rrass ing te staa n da t be langrijke infor
mati e in de ve rgete lhe id is ge raakt. 
Deze investe ring in moe ite e n tijd be
taa lt zich bij het schrijven sne l te rug. 
He t gebe urt imme rs maa r a l te vaa k dat, 
zeke r een one rva re n schrijve r, me t de 
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handen in het haar naar een e no rme 
stape l papier zit te kijken , nie t wete nd 
waar te beginnen. Wannee r u de hi e r 
beschre ve n werkwijze vo lgt , kunt u de r
ge lijke tafe re le n voorkomen. 

leesbaar schrijven 
!-Jet a rho-jaa rve rs lag moet een leesbaa r 
verhaal wo rd e n. Dat be re ikt u in de eer
ste plaats door de onderwerpe n in een 
log ische vo lgorde te ra ngschikke n. Be
g inne n me t he t hoofdstuk "Aanwij zin
gen e n e ise n va n de Arbeids inspectie" 
e n e indige n me t he t hoo fd stuk "Gevoe r
de be le id in de o nd e rn e ming" za l we l
licht de pu zze le nde leze r ee n le uke tijd 
bezorge n , de leesbaarhe id va n he t ve r
s lag vvordr e r ni e t he te r op. U kunt he te r 
de volgorde aa nhouden zoa ls vermeld 

I 
t' -

in hoofdstuk 4. Aanvullingen kunt u , af
ha nke li jk van het onderwerp, door het 
a rbo- jaarve rs lag heen weven. 

De leesbaa rhe id van he t a rbo-jaa rve rslag 
word t ook be paa ld door he t taalgebruik. 
Rea liseer u vooraf voor w ie u schrijft. 
Het is jamme r a ls ee n pa ar me nsen 've r
plicht ' he t a rbo-jaa rve rs lag lezen, te rwijl 
cle 'vrijwillige ' lezer he t af laat we te n . 
Een arbo-jaarvers lag is bedoeld voor 
alle medewerke rs in he t bedrijf, dus ook 
voor d e grote groep va n we rkne me rs . 
Zij zijn in de meerde rh e id e n zull e n he t 
lezen snel staken als blijkt dat de in
houd van het arbo-jaarvers lag cryptisch 
is . Verklaar de gehanteerde begrippe n 
e n gebruik te rmen die voo r iede reen 
begrijpe lijk zijn. 



6. HET OOG WIL OOK WAT 

VORMGEVING EN PRESENTATIE 

Goede leesbaa rhe id va n he t arbo- jaa r
ve rs lag wordt n ie t allee n bere ikt door 
he lde r taa lgebruik e n ee n duide lij ke 
structuur, maa r ook door afw isse ling. 
Ee n tw intig pagina's te ll e nd ve rs lag me t 
a lleen te kst, hoe du ide li jk e n gestructu 
reerd ook , schri kt a f. Gebru ik daa rom 
zo veel moge lijk re leva nte ill ustraties. U 
kunt hie rbij denke n aan foto 's , g rafi e
ke n , tabe ll e n e n te ke ningen . Een illus
tra ti e o nde rste unt de te kst e n deelt de 
te kst in leesba re stu kke n. 

Als u me t de inde li ng va n he t a rbo-jaar
ve rs lag begint , zo rg cl a n voor ee n cluicle
li jke sche idi ng tussen de o nde rwerpe n: 
nie t a ll een pe r hoofdstuk , maa r ook p e r 
p aragraa f. Tu ssenkopjes b iede n daa rbi j 
u itko mst: zij ve rhe ldere n de o pbo uw 
va n de te kst e n geven de lijn van he t 
ve rhaa l aa n . 

Samen met andere verslagen 
In vee l onde rnemingen wo rdt jaa rlij ks 
sc hrifte lij k ve rs lag gedaa n va n he t ge
voe rde be le id. U kunt de nke n aa n he t 
sociaa l jaa rve rs lag of he t jaa rve rs lag va n 

de Bedrij fsve ilig he idsdie nst. De Arbowet 
verb iedt nie t om he t arbo-jaa rve rs lag in 
ande re jaa rve rs lagen te voegen. Toch 
zijn e r een paa r nadelen verbond e n aa n 
deze 'same nwerking '. De hoofdstu kke n 
ove r het gevoerde a rbo-be le id gaa n 
vaa k ve rlo re n tussen a ll e ande re in fo r
mati e . De begrijpelijkhe id va n he t a rbo 
jaa rverslag ko mt he t niet te n goede. Ui
te raa rd kunt u wel he t a rbo-jaa rve rs lag 
samen me t ande re jaa rve rslage n in één 
ringband of map sto ppe n . Dat maakt 
vergelijkingen makkelij ke r. Zorg e r we l 
voor dat de lay-o ut va n de ve rsch illende 
jaarve rs lage n ongeveer gelijk is. 

Promotie 
Als u vee l tijd e n moeite in he t schri jven 
va n he t arbo-jaa rve rs lag heeft gestoke n , 
is he t heel fru ste re nd als niema nd in he t 
bed ri jf weet dat he t ve rs lag kl aa r is. 
Daa ro m is pro motie voor uw noeste a r
beid o p z'n pl aa ts. Laa t b ijvoorbee ld de 
d irecti e het voorwoord sc hrijve n . En 
zo rg voor ee n goede ve rspre iding o nde r 
de medewerke rs, b ijvoorbeeld via het 
pe rsoneelsb lad o f prikbo rde n . 
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7. EVALUATIE 
HET ARBO-JAARVERSLAG ALS BASIS VOOR DISCUSSIE 

He t a rbo-jaa rve rs lag is meer da n een 
schrifte lijke vera ntwoording va n he t ge
voe rde a rbo-be le id . Het is jamme r al s 
uw ve rs lag voor kennisgeving wordt 
aa ngenome n. Ee n discussie waa rbij he t 
a rbo-be le id en de vers lag legging daar
van geëva lueerd wordt , verdie nt mee r 
aa nbeveling. Daa rom staa t in de Arbo
wet dat de we rkgeve r he t arbo- jaa rve r
s lag aa n he t overlegorgaan e n d e Ar
beidsinspectie moet op .~ ture n. 

Rol van het overlegorgaan 
He t a rbo-be le id is e r in de ee rste pl aa ts 
voo r de mede werke rs. Hun vertege n
woord iger, he t overl egorgaa n , moet 
daa ro m he t a rbo-jaa rvers lag krijgen e n 
li e fst met de werkgever kunne n bespre
ke n . Tijde ns dit overleg toetst he t o ver
legorgaan he t uitgevoerde arbo-be le id 
aa n he t voorgeno me n be le id. Uit deze 
eva lua tie kunne n nie uwe aa nda chtspun
te n voor he t volge nde jaa r ko me n. 

N. B .: / 11 sommige bedrijven worden 
de werknemers niet vertegenwoordigd 
door een overlegorgaan, zoals een on
dernemingsraad, dienstcommissie of' 
arbo-commissie. Dan kunt 1.1 kiezen 
voor besprek ing van het arbo~jaarver

slag tijdens het werkoverleg. De Arbo
wet stelt d it overigens niet verplicht. 

He t overlegorgaa n (bij voorbee ld de o n
derne mings raad o f de commi ss ie ve ilig
he id , gezondh e id e n welzijn ) mag nie t 
worde n aa ngeweze n a ls de a uteur van 
he t a rbo -jaa rve rslag. He t overlegorgaa n 

maakt, o nafha nke lijk van he t o nde rne
mingsve rslag, een e igen jaarve rs lag . Ee n 
werkgever die de invulling va n zijn a rbo
jaarve rs lag overlaat aa n he t overlegor
gaa n - "ze zijn toch a l met a rbo bezig, 
dus dit kan e r nog wel bij " - geeft blijk 
van ongezonde des interesse . Het over
legorgaan mag hie r nie t aa n meewerke n . 

Rol van de Arbeidsinspectie 
De Arbeids inspec ti e komt bij he t a rbo
jaa rve rs lag op twee ma nie re n o m de 
hoe k kijke n. Alle reerst is de Arbe idsin
spectie he t centra le o ntva ngst- e n regis
tra ti e punt. Elk bedrijf is ve rpli c ht he t 
a rbo- jaa rve rslag o p te sture n aa n d e Ar
be idsinspectie. De huidige we rk w ij ze 
va n de Arbe ids inspecti e - inschrijve n, 
registre re n, toe tse n e n laa tko me rs achte r 
de vodde n zitte n - zo rg t voor vee l we rk, 
maa r we inig e ffect . In de toe ko mst gaat 
de Arbe ids inspectie o p ande re w ij ze 
werke n: de binne nge ko me n a rbo- jaa r
ve rs lage n worde n geregistreerd e n toe
gevoegd aa n he t bed rijfsdoss ie r. Zo krij 
gen de inspecte urs ee n ove rzicht va n de 
inze nde rs e n kunne n z ij bij ee n bezoe k 
he t a rbo -jaa rve rslag bespre ke n . 
De Arbe idsinspecti e kijkt naa r de to t
sta ndko ming , de be trokke n me nsen e n 
de ro l va n het arbo-jaa rve rslag binne n 
het hedrijfshe le icl. Bij o nvo ldoende r<::sul
taa t word t de werkgever eerst in fo rmeel 
aangesp ro ke n e n daa rna me t harde re 
maa tregele n gedwo ngen hete r werk a f te 
levere n . Bedrij ven die 've rgeten ' o m he t 
a rbo-jaarve rslag o p te sture n , staa t straf
rechte lijke vervo lging te wachten . 
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De tweede fun cti e van de Arbe idsinspec
tie is die van sche idsrechte r. Als werkge
ve r en werkneme rs het nie t eens kunne n 
worden over he t arbo-be le id, treedt de 
Arbe idsinspectie o p als scheidsrechter. 
Daa rtoe heeft de Arbe idsinspectie ver
schillende midde le n tot haa r beschik
king . De meest ge bruikte is he t verzoek 
om wetstoepass ing : de Arbe idsinspectie 
be kijkt bij een confli ct wie de Arbowet 
op de juiste wijze geïnterpreteerd heeft. 
Bij een conflict over het a rbo-jaarvers lag 
za l de Arbe idsinspectie bijvoo rbeeld toet
sen o f alle o nde rwe rpe n uit artike l 10 
zijn o pgenome n. 

Rol van de deskundige dienst 
De des kundige die nst o ntvang t een ko
pie va n he t a rbo- jaarpla n e n he t arbo
jaa rve rs lag . 
De die ns t bekijkt o f de adviezen die hij 

hee ft gegeven ook uitgevoerd zijn , è n 
me t welk resultaat. De deskundige 
dienst heeft nie t de bevoegdhe id in te 
grijpe n als uit he t arbo-ve rslag blijkt dat 
de voorgenome n maa trege le n nie t o f 
o nvoldoende zijn uitgevoe rd . Dat doet 
de Arbe idsinspectie . We l ka n d e d es
kundige dienst adviezen geven ove r he t 
nie uw o p te ste ll e n arbo-jaa rplan. 

Eigen evaluatie 
Naast de e valuati e van he t arbo-jaa rve r
slag me t de ve rschillende deelne me rs in 
het bedrijf, is het raadzaam he t ve rslag 
in de 'opste ll e rsgroe p ' te evalue re n. Be
kijk of da tge ne wa t u w ilde rea liseren 
ook gelukt is en hoe de lezers o p het 
arbo-jaarvers lag reageren . Zo 'n e va lu atie 
verhoogt de kw alite it van de volgende 
jaa rve rslagen e n werkt in de toeko mst 
tijdbesparend . 



CHECKLIST ARBO-JAARVERSLAG 

In de voorgaande hoofdstukke n hebbe n 
we het arbo-jaarverslag bespro ken : de 
o nde rwe rpe n, de vorm , de presentatie 
e n de plaats van he t ve rs lag. U kunt aa n 
de s lag! Als hulpmiddel geve n we u ee n 
check list. 

• Inventariseer a ll e verp li chte onde rwer
pe n en ho udt u aan de inho ude lijke 
e isen. 
Zie vana/pagina 21 

• Maak voora f een duide lijke inho uds
o pgave. 
Zie vana/pagina 33 

• Maak a fsprake n me t collega 's over w ie 
wat doe t e n spreek daarbij kwaliteits
e isen e n inleve rd ata af. 
Zie vanc!( pagina 1 7 

• Kies een e indredacteur. 
Zie vanaf pagina 1 7 

• Kies voor ee n duidelijke lay-out di e 
aa nsluit b ij d e andere jaarve rslagen . 
Zie pagina 35 

• Schrijf concreet, he rke nbaa r e n actu
ee l. Zie vana/pagina 33 

• Gebruik illu straties e n tussenko ppe n 
o m de tekst te ve rlevendigen . 
Zie pagina 35 

• Laat het voorwoord schrij ven door bij 
voorbeeld de directi e. 
Zie pagina 35 

• Zorg dat a ll e medewerke rs op de 
hoogte zijn van he t verschijnen va n 
het a rbo-jaarverslag. Zie pap,ina 35 

• Be paa l waa r de bedri jfs-specifieke o n
d erwerpe n in het arbo-jaa rve rs la g 
moe te n ko me n . Zie pagi11a 34 

• Beschrijf in het arbo-ja ~1rve rslag he t 
gevoerde a rbo-bele id e n a rbo-overl eg. 
Zie vanc!/fJagina 21 

• Geef ee n overzicht va n de resu ltaten 
van de ri s ico-inve ntarisa ti e e n -eva lu
atie . Zie vana/pagiua 21 

• Beschrijf act ivi te ite n , contacte n e n 
funct io ne re n van deskundige dienste n , 
bedri jfsh u 1 pve rl e ne rs e n A rbe idsi n
s pecti e. Zie vana/pagina 23 

• Beschrij f he t gevoe rde be le id ten aa n
zien va n voorli ch ting e n o nde rri cht. 
Zie vanc!f'pagina 24 

• Beschrijf hoe de begele iding van zie ke 
werkne me rs vo rm hee ft ge had. 
Zie vanaf pagina 22 

• Geef een be.~c hrijving van de pe rso
neelsste rkte, een ana lyse va n he t ziek
teverzuim , de ongeva ll e n e n beroeps
zie kte n. Verd uidelijk met g ra fieken e n 
geef definiti es va n ge ha nteerde be
grippen. Zie vana(pa[.;ina 28 

• Eva luee r he t arbo-jaarve rslag. 
Zie vanc!/}Jagina 3 7 
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DE TIEN MEEST GESTELDE VRAGEN 

OVER HET ARBO-JAARVERSLAG 

1. Is een arbo~jaaruerslag voor elke on 
derneming of instelling verplicht? 

ee. Een arbo-jaarverslag is verplicht voor 
ondernemingen o f inste ll ingen die ho n
derd of meer mensen in dienst hebben. 
In dienst hebben, wil zeggen dat e r tus
sen de werkgever en de be treffende 
werknemers een arbeidsovereenkomst 
bestaat. Bij overheidsinste llingen is dat 
een ambte lijke aanstell ing of een ar
beidsovereenko mst naar burgerlijk recht. 
Uitzendkrachte n en stag ia ires tellen dus 
nie t mee . 

2. Mag het arbo-jaarverslag worden op 
genomen in het sociaaljaarverslag? 

De Arbowet geeft geen e isen over de 
vorm va n het arbo-jaa rve rslag. Met andere 
woorden, het arbo-jaarve rslag mag wor
den o pgeno me n in het sociaa l jaa rve rslag. 
Maa r e r kleven twee nadelen aa n deze 
opname. Ten eerste moeten all e onder
werpen van arti ke l 10 worden opgeno
men. Uit e rva ring blijkt dat het arbo-ver
slag o ndersneeuwt in het sociaa l verslag. 
Ten tweede moeten alle werknemers ku n
nen beschikken over de arbo-gegevens. 
Dat betekent dat alle werknemers een so
ciaal jaarverslag moeten krijgen , of de 
arbo-jaarverslaginformatie moet op andere 
wij ze beschikbaar worden geste ld. 

3. Wat is het nut van een arbo~jaarver
slag? 

O p gro nd va n a rtik e l 4 van de Arbowet 

moet elke o nde rneming of inste lling het 
be le id mede richte n op ve ilig he id , ge
zondhe id e n welzijn . Om aa n deze ve r
pli chting te vo ldoen, moete n grote o n
de rnemingen of inste ll ingen ee n 
a rbo- jaarp lan e n een arbo-jaarverslag 
maken. In het arbo-jaarplan staat een 
aantal concrete p lannen dat he t kome n
de jaar uitgevoerd moet worden. Welke 
plannen dat zijn , hangt af van de a r
beidsomstandigheden in he t bedrijf. Na 
een jaa r worden de planne n geëva lu
eerd : zijn de voorgenome n p lanne n 
ook werkelijk uitgevoerd' Nie t a lleen 
de succesvol afgeronde p lanne n wor
de n bespro ken , maa r ook de mislukte 
o f minde r ges laagde planne n. Deze 
eva luati e is teve ns de bas is voor he t 
vo lgende a rbo-jaa rpl an. Uit he t a rbo
jaa rvers lag blijkt welk resu ltaat de 
maa tregele n opge leverd hebbe n. Ko rt
o m, he t a rbo-jaa rp lan en he t a rbo-jaa r
ve rslag zijn de instrume nte n voor de 
we rkgeve r om ee n goed a rbo-bele id te 
voeren . 

4. Moet de Arbeidsinspectie altijd een 
arbo-jaarverslag ontvangen ? 

Ja. De werkgever is verplicht om he t 
arbo-jaarverslag toe te zenden aan de 
regionale Arbeidsinspectie. Het tijdstip 
waarop he t arbo-jaa rverslag moet wor
de n toegezonden 1 igt nie t vast. Het tijd 
stip van toeze nding is nie t van belang , 
a ls e r na twaalf maa nde n maar weer 
een nie uw a rbo-jaa rvers lag wordt toe
gezonde n aa n de Arbe idsinspecti e . 
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5. Krijgt de ondernemingsraad ook een 

42 arbo-jaarverslag.? 

Ja. De werkgever is ve rpli cht zowel de 
Arbe idsinspectie a ls de ondernemings raad 
een exemplaar van het arbo-jaarvers lag 
roe re zenden. Dit is natuurlijk niet nodig 
als de ondernemings raad de informat ie 
reeds in zijn bezit heeft , bijvoorbeeld in 
de vorm van het sociaa l jaa rverslag. 

6 . Wie maakt het arbo-jaarverslag? 

De werkgever moet her arbo-jaarverslag 
maken. Meestal za l de werkgever dit 
niet zelf doen, maar laat dit over aan 
één of meer werknemers . Meestal zijn 
dit de deskundige n o p het gebied van 
arbeidsomstandighede n: de veilighe ids
kundige , de bedrijfsa rts of de welzijns
deskundige . Zijn er geen arbo-desku ndi
gen in he t bedrijf, cl an kunnen andere n 
deze taak op zich ne men, bijvoo rbeeld 
iemand va n afde ling Personeelszaken. 

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

Artike l 10 van de Arbowet geeft duide
lijk aan welke informatie in he t arbo
jaarverslag moet wo rden opgenomen. 
Voor de goede ord e lo pen we deze ver
plichte o nde1werpen nogmaals langs: 
• een beschrijving van het gevoerde 

bele id; 
• een beschrijving van het gevoerde 

ziekteverzuimbele id; 
• inlichtingen omtrent het gevoerde 

ove rleg; 
• inlichtingen omtrent de deskundige 

diensten; 
• inlichtingen omtrent voorlichting en 

onderricht ; 
• inlichtingen omtrent de begele iding 

va n je ugdige werknemers; 

• maa trege le n getroffe n naar aa nl e i
ding van ongeva ll en; 

• maatrege len getroffen naar aa nle i
ding va n be roepszie kten; 

• maatrege len getroffe n naar aan le i
ding van bijna-o ngeva lle n; 

• een o ve rzicht va n door de werkne
me rs gemelde geva ren; 

• een o ve rzicht va n de activite ite n van 
de bedrijfshulpve rl e ners ; 

• aanw ij zinge n en e isen va n de Ar
beidsinspectie; 

• overzicht van o ngevallen- en ver
zuimcijfers. 

Aanvulling op deze onderwerpen is een 
vrije keuze en wo rdt bepaald door de 
aard van het bedrijf. 

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

Onderne mingsraads leden moeten het 
arbo-jaarvers lag bes li st niet schrijven. 
Zoa ls gezegd, is het een verpl ichting van 
de werkgeve r om dit arbo-jaarvers lag te 
schrijve n e n die nt cl e o ndernemingsraad 
het arbo-be leid van de werkgever kri 
tisch te volge n. De o ndernemings raad 
maakt natuurlijk wel e lk jaar zijn e ige n 
jaarverslag. 

9. Wanneer moet het eerste arbo-jaarver
slag worden gemaakt? 

Per 1 juni 1985 moeten bedrijven o f in
richtingen met 100 of meer w erknemers 
een arbo-jaarvers lag maken. Het was 
enigszins merkwaardig dat he t maken 
van een arbo-jaarp lan toen nog nie t ve r
plicht we rd geste ld . 
Het ma ke n van een a rbo-jaarp lan is 
vanaf 1 oktober 1990 verp li cht geste ld 
voor bedrijven of inri chtinge n met 100 
of meer werknemers. 



10. Moet voor elke vestiging van het be
drijf of de inrichting een apart arho
jaaruerslag gemaakt worden, o.f is één 
voor de gehele onderneming voldoende? 

Het arbo-jaarve rslag eva lueert het ge
voe rde a rbo-bele id e n is de bas is voor 
het gesprek tusse n werkgever e n de 
werknemers over de arbe idsomsta ndig-

heden in de vestiging. He t a rbo- jaarve r
slag moet daarom duidelijk ingaan op 
het arbo-beleid in de e igen vestiging . 
De werkgever mag wel éé n a rbo-jaa r
ve rslag maken, maa r moet o nde rsche id 
maken tussen de ve rschille nde vestigin
gen. Uite raa rd mag de werkgever ook 
voor e lke vestiging een afzonde rlijk 
jaa rverslag maken. 
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VOORBEELD ARBO-JAARVERSLAG 

Om u een idee te geven hoe een arbo
jaa rve rs lag e ruit kan zie n , geve n wij u 
op de volgende pagina 's een voorbeeld. 
(In dit voorbee ld zijn de g rafieken e n il 
lustra ti es weggelaten). 
Dit a rbo-jaarve rs lag is een ficti ef vers lag 
e n is geschreven door mr. H. Koe nde rs. 
De heer Koe nde rs is bele idsmedewe rke r 

bij het Directora at Ge ne raal van de Ar
be id , Arbe idsinspecti e Breda. Dit ficti e
ve jaarve rs lag he bben we aangevuld 
me t de re levante nieuwe be pal ingen uit 
de Arbowet. Omdat de Arbowetwijzig in
gen , naa r a ll e waa rschijnlijkhe id ingaan 
o p 1 januari 1994, gaa t dit jaa rverslag 
ove r dat jaar. 
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ARBO-JAARVERSLAG 1994 

GROENVOORZIENING B.V. 





1. INLEIDING 

Voor u ligt het a rbo-j aa rve rslag over 1994 . In dit jaa rve rslag worde n de be langrijk
ste o ntwikke lingen va n he t a fge lopen jaa r behande ld. 

Tevens is inmidde ls het Arbo-jaa rpl an 1995 ve rsche ne n . Dit plan is gebaseerd op 
de e rva ringen die he t afgelopen jaa r met he t gevoerde be le id te n aa nzien van de 
a rbe idsomstandigheden zijn o pgedaa n . 

Ik bevee l u te n zeerste aan dit jaa rplan door te lezen . Arbe idsomstandigheden zijn 
nie t a lleen een zorg voor de we rkgeve r, ma a r ook voor de werknemers . We zullen 
te lkenjare weer een gezame nlijke inspanning moeten leveren o m de arbe idsom
standighede n in o ns bedrijf te o ptima li se re n . Dit ka n a llee n door te le ren va n dat
gene wa t we in he t verlede n goed e n ve rkeerd geda an hebben. Va ndaa r dit jaa rve r
slag. 

W.J.A. Grasmaa ie r 
Algemeen Directe ur 





2. HET GEVOERDE ARBO-BELEID 

Het bele id voor 1994 is ve rwoord in he t arbo-be leidsplan 1994. Voor meer gedetai l
leerde informatie kan daarnaar ve rwezen worden. 

In het bele idsplan waren de volgende activite iten o pgenome n: 

he t uitvoe ren va n een onderzoek naar het gebru ik van best rijd ingsmiddelen ; 
het vervangen van een aa nta l motormaaiers; 
he t invoeren va n werkove rl eg. 

Gebruik van bestrijdingsmiddelen 

Binne n o ns bedrijf wordt vee lvuldig gebruik gemaakt va n bestrijdingsmiddele n. 
Met name in 1993 werden we geconfronteerd met een groot aa nta l ongeva lle n. 
Me nsen werden o nwel b ij he t gebruik van bepaalde midde le n , andere middele n 
veroorzaakten huiduitslag e .d. Tada t de ri s ico- inventa risa tie e n -evaluatie was ui t
gevoerd , hadde n we een goed overzicht va n a lle risico 's bi j he t gebruik va n bestrij
dingsmidde le n , en een overzicht van de maatregelen die we konden neme n , waa r
b ij we zoveel mogelijk hebbe n gezocht naar de onderlinge sa menhang. Dit was 
aa nl e iding om de deskundige dienst advies te vragen ove r he t ve ilig en gezond ge
bruik van deze midde len 

Door de bedrijfsa rts is een we rkgroep ingeste ld , waarin hij ze lf, de a rbe idshygiënist 
e n de ve ilighe idskundige zitting hadde n. Deze werkgroep heeft een werkplan op
geste ld . 

Het resul taat was een rappo rt dat e ind juni aa n de directi e is aa ngeboden. In dit 
rapport we rde n aanbevelinge n gedaa n , die zich a ls vo lgt late n categori se re n: 

- het ve rvangen van een aa nta l midde le n door middelen die mind e r gezondheids
en ve ilighe ids ri s ico's me t zich mee brenge n; 

- het ve rstre kken van besc he rme nde midde le n in die geva l! n wa arbij gezond
he ids- e n ve iligheidsrisico 's b lij ven bestaan; 

- het aanpassen van de werkwijzen. 

He t rapport is in he t managementtea m besproken en vervolgens voorgelegd aan de 
o nde rne mingsraad. 
Tijde ns he t overleg met de ondernemingsraad b leek zich een aa nta l probleme n voor 
te doen, met name ten aa nzien van de te ve rstrekken beschermende midde le n. 
Door de werkgroep was op basis van een marktverkenning een pakket aan besche r-



mingsmiddele n voorgeste ld. De o nde rne mingsraad ko n hie rmee nie t inste mme n, 
daa r hij va n mening was dat he t pe rsoneel hie rbij betro kke n had moe te n zijn . De 
o nde rnemingsraad stele.I e dat he t pe rsoneel met de besche rmingsmidde le n moet 
werk e n e n daarom naa r zijn me ning recht heeft om b ij de ke uze be trokke n te wor
de n. In concre to ste le.I e hij voor ve rschille nde o p de markt te ve rkrijgen midde le n uit 
te late n teste n door een aa nta l werkneme rs, o pdat een o ptima le ke uze ge maa kt ka n 
worde n . 
De directi e heeft toegezegd dat dit a lsnog za l gebe ure n . Het gevolg hierva n is eve n
wel dat het c.laac.lwerke lijk te r beschikking ste ll e n va n de besche rme nde midde le n 
me t ee n ha lfjaar ve rt raagd is. 
O p bas is hi e rva n heeft de directi e , in ove rleg me t de o nde rne mings raad afgespro
ke n dat in de toekomst we rkne me rs in de rge lijk e we rkgroepe n ve rtegenwoordigd 
zulle n zijn. Hie rdoor kunne n de werkne mersbe la nge n d irect ingebra cht worde n e n 
zulle n vertrag inge n, zoa ls nu gebe urd is, voorko me n kunne n worde n. 

Vervangen motormaaiers 

1 n he t vo rige ve rs lagjaa r is va nuit de o nc.lernemingsraa c.1 aa ngedrongen op he t voor
tijdig ve rva nge n va n een aa nta l moto rmaa ie rs. Hie rvoor we rd een tweeta l rede ne n 
aa ngevoerd. In de ee rste plaats li e t he t bedieningsgema k vee l te wense n over. He t 
gevolg was dat een aa nta l me nsen vee lvuldig klaagde ove r rugp ijn . 
In de tweede plaats klaagden vee l me nsen over hoofdp ijn , he tgeen te ruggevoe rd 
werd o p de uitlaatgasse n va n de moto re n . 
Door de bedrijfsgezondhe idsd ie nst zijn me tingen uitgevoerd die aangaven dat de 
vc rbra nding zeer o nvo ll ed ig was , waa rdoor inde rdaa d klac hte n konden optrede n. 

O m motormaaiers aa n te schaffen di e qua bedie ningsgemak vo ldoe n aan de e ise n 
di e daara a n vanui t de e rgonom ie geste ld moete n worde n , is bij een extern burea u 
advies gevraagd. Een e rgo noom va n dit bedrijf heeft sa me n me t het hoofd tec hni 
sche d ie nst e n een twee ta l med ewerke rs uit de bui te nd ie nst een onde rzoek inge
ste lcl naar mogelijke moto rmaa ie rs. De e rgonoom le tte hie rb ij vooral op de e rgono
misc he aspecte n , te rwijl he t hoofd technische d ie nst me t name aa ndacht besteedd e 
aa n de moto r e n de uitl aa tgasse n . Uiteinde lij k we rd gekoze n voor de MARK-X12 
moto rmaaie r. 
Me t deze maa ie r wordt inmi dde ls 4 maande n gewerkt tot vo ll e tevrede nhe id va n 
eeniede r. 

Invoering werkoverleg 

1 le t o nde rzoek dat in 1993 werd uitgevoerd naa r communicatie problemen in he t 
bedrijf heeft onder andere gele id tot he t voorste l o m we rk overl eg in te voe re n . 
De in voe ring is begele id door een pe rsoneelsfuncti o nari s va n de afde ling Pe rso
nee lszaken en besto nd uit ee n aanta l fasen: 



Fase 1: 

Fase 2: 
Fase 3: 

He t introdu cere n va n werkove rl eg bij de afde ling Stede lij ke G roenvoor
zie ning (p ilot-project). Hie rtoe vo lgt he t a fd e lingshoofd een cursus in he t 
voe re n va n we rkove rleg e n wo rdt de invoe ring o p de a fd e li ng gedure nde 
twee maande n bege le id door de pe rsonee lsfunctio na ri s. 
He t eva lu e re n van he t pi lo t-pro ject. 
He t op bas is van de eva luati e o pste llen va n een in voe ringsp la n bij de a n
de re afde lingen . 

In he t a rbo-jaa rp la n 1994 was o pge no me n dat he t invoeringspl a n in ok tober 1994 
ge reed moest zijn. Wege ns la ngdurige zie kte va n he t a fd e lings hoofd heeft het p ro
ject ve rtrag ing o pgelope n. In he t ve rvo lg is he t be te r b ij de rge lijke pil o ts een reser
ve-a fde ling aa n te w ijze n . Nu dit nie t gebeurd was, is iede reen maa r blij ven af
wachte n to tdat he t be tre ffe nde afd e lingshoofd he rste ld was. 

Inmidde ls is ee n begin gemaa kt me t he t we rk overleg o p de a fd e ling Stede lij ke 
Groe nvoorzie ning . He t project loopt nu één ma a nd. Eé n maa l pe r 14 dagen vindt 
we rkoverleg pl aa ts o p do nde rdagmiddag . Er wordt gewe rkt aa n de ha nd va n ee n 
agenda . Aan het e ind va n elke ve rgade ring worde n punte n voor de volge nde ve r
gade ring afgesproke n. 
He t p roject loopt nog te ko rt o m nu reeds conclu sies te trek ke n . 

Het gevoerde ziekteverzuimbeleid 

De bedrijfsa rts va n de deskundige d ie nst waarbij o ns bedrijf is aa nges lo te n , heeft 
dit jaa r ee n sta rt ge maakt me t de bege le iding van zie ke we rkne me rs . Wij hebbe n in 
ee n contract a fspra ke n ge maakt ove r de w ij ze waarop o nze zie ke medewerke rs 
worde n begele id. De eerste resulta te n zijn posit ie f doordat twee va n o nze langdurig 
zie ke medewerke rs weer begonne n zijn me t het werk . In ove rl eg me t de bedrijfs
arts zijn zi j nu ha lve dage n aa n de s lag. 

3. HET OVERLEG 

In he t ve rs lagjaa r heeft 10 maa l ove rl eg pl aa tsgevonde n me t de o nde rne mings raad. 
O p e lke ve rga de ring is de voortgang va n de p ro jecten ui t he t a rbo-be le ids p lan aa n 
de o rde geweest. 
Specia le aa ndacht is besteed aa n he t ra pport inza ke he t gebruik va n bestrijd ings
midde le n e n de aa nschaf va n de moto rmaa ie rs. 
He t ove rl eg me t be tre kking to t he t ra ppo rt over de bestrijd ingsmidde le n heeft e rtoe 



gele id dat afsprake n gemaakt zijn ove r de werkne me rsparticipati e in w e rkgroepen. 
Een aa nta l malen is door de directie geklaagd o ve r he t feit dat de ondernemings
raad o nde rwerpe n voor de o ve rlegve rga de ring slecht voorbere id had. Dit maakte 
de discuss ies onnodig lang. 
Afgesproke n is o m hie raa n één ve rgade ring speciaa l te wijden. In de ze ve rgadering 
die , in tege nste lling to t de regulie re vergade ringen , de gehe le dag in bes lag nam , is 
gezocht naa r de oo rza ken van deze slechte voorbe re iding . 
Eén van de belangrijkste redene n was dat de o nde rne mingsraad zoveel onderwer
pe n te beha nde len krijgt, dat de daa rvoor beschikbaar geste lde tijd veel te ko rt is . 
Vooral het overleg over he t ziekteverzuimbe le id en de ri s ico-inventa risatie en -eva
lu atie vraagt veel inwerk- en ove rlegtijd. 
Geza menlijk is gezocht naa r oploss ingen . Deels konden die gevonden worde n in 
he t instellen van commiss ies van de o nde rnemingsraad. In deze commissies heb
ben naast o nde rnemings raadslede n ook anderen zitting . De commissies bere iden 
de overlegve rgade ringen ten aanzien van de aan hun toevertrouw de o nderwerpen 
voor. De volgende commiss ies werden ingeste ld : de commiss ie voor ve iligheid, ge
zo ndheid en welzijn , de financieel-econo mische commiss ie en de commissie voor 
sociaa l bele id. 
Onde rnemingsraadsleden die deelnemen aan deze commiss ies krijgen extra uren 
te r beschikking . Daa rnaast heeft de directie een secretaris ten behoeve van de on
derne mingsraad aangeste ld voor 20 uur pe r week. Deze secretaris kan een groo t 
deel van het voorbe re idende werk ve rrichten. 

4. DE DESKUNDIGE DIENSTEN 

O ns bedrijf is aangeslo ten bij een externe deskundige die nst voor onderste uning 
door een bedrijfsarts, een arbe idshygiënist e n een arbe ids- en o rga nisatiepsycho
loog, e n heeft een e igen veilighe idskundige in dienst. Deze valt o nde r de e igen 
deskundige d ie nst, bestaa nde uit een hoofd en een medewerker (pa rttime). Daa r
naast heeft o ns bedrijf een a fdeling Pe rsonee lsza ke n die take n hee ft o p het gebied 
va n sociaal be le id. 

De externe deskundige dienst 

Door de bedrij fsa rts en de arbeidshygië nist is in he t ve rslagjaa r geparticipeerd in he t 
onderzoek naar het gebruik van bestrijdingsmidde len . Dit onderzoek is o p zich goed 
verlope n. Alleen bij het uitzoeken van passende pe rsoonlijke besche rmingsmiddele n 
had men werkne mers moeten be trekke n. 



Op basis va n de eva luati e met de o nde rne mingsraad za l hie raan in he t ve rvolg aa n
dacht worde n besteed. 
Vanuit de o nde rne mings raad is naar vore n gekomen dat vee l werkne me rs geen 
zicht hebbe n o p he tgee n de deskundige die nst kan doe n, wa t de fun cti e is va n de 
bedrij fsa rts e n he t spree kuur dat hij houdt . 
Op bas is daarvan is in november een voorlichtingsronde pe r afde ling gestart . Deze 
ro nde moet in februari afgerond zijn. 
Met de bedrijfsa rts is afgesp roken dat hij zich mee r in he t bed rijf za l laten zie n. Dit 
moet de dre mpe l ve rl age n voor de medewe rkers o m he m me t hun probleme n te 
confronteren. 
Te vens is geb le ken dat e r te weinig afste mming pla atsvindt tussen de bedrijfsarts , 
de vei lighe idskundige en de afdel ing Pe rsoneelsza ken . Tevee l we rd langs e lkaar 
heen gewerkt. 
Afgesproke n is dat één maa l pe r maa nd ee n dergelijk afste mmingsgespre k gevoerd 
za l worden. 

De interne deskundige dienst 

Door de inte rne deskundige die nst is gepa rti cipeerd in he t onderzoek naa r he t ge
bruik van bestrijdingsmidde le n e n in de ve rvanging va n de motormaa ie rs. In be ide 
geva llen is sprake geweest van een positieve b ijdrage. 

Door de inte rne deskundige die nst worde n maande lijks inspect ieronden uitge
voerd. Dit gebeurd pe r afde ling. Bij een dergelijke ronde wordt de ve ilighe idskun
dige vergeze ld door he t afc.l e lingshoofd e n een telkens wissele nc.l e me c.l ewe rke r. 
Deze ronc.l es ve rlo pe n naa r ieders tevredenheid. Veel te kortkominge n kunne n c.li 
rect worde n ve rho lpen , te rw ij l de afdeling o p deze manie r lee rt kijke n naa r o nve ili 
ge s ituat ies. 

De inte rne des kundige c.li e nst heeft een o ngevraagd advies uitgebracht met betre k
king tot he t aa nschaffe n va n appara tuur om gelu idsniveaus te kunne n mete n. 
De directie heeft zich hierover beraden en beslo te n c.lit ac.lv ies ni e t over te ne me n. 
De geluidsproblematiek is in het verleden rede lijk in kaart gebracht . Mocht he t 
noodzakel ijk zijn om opnie uw metinge n te ve rri chte n cla n is het goed koper deze 
metinge n te late n verrichten door exte rne deskundige n. 
Ook de ondernemingsraad ko n hie rmee inste mme n. 
In he t kader van de vervanging va n de mo to rmaa ie rs is exte rne deskundigheid in
gehuurd van een extern adviesbureau. He t betro f hie r een e rgonoom. Dit is zeer 
goed verlopen. 

De afdeling Personeelszaken 

De rol van de afd e ling Pe rsoneelsza ke n te n aanzien van de arbeiclso mstanclighe cle n 



is tot nu toe gering geweest. De afde ling Personeelsza ke n voerde al we l steeds 
meer take n uit op he t gebied va n welzijn . 

Door het hoofd van de afde ling Pe rsonee lsza ke n is in augustu s een nota opgesteld 
met betre kking tot de conseque nties va n de in voe ring van de gewijzigde Arbowet. 
Een va n de belangrij kste aspec ten da aruit is o rga nisa ti e van de bedrijfshulpve rle
ning. O ns bedrijf is ve rplicht o m medewe rke rs take n geven o p he t gebied van o n
geva lle n- en rampe nbestrijding . De afde ling pe rsoneelsza ke n heeft in de nota een 
o p le idingsp lan opgesteld voor de betrokken medewerke rs. In de nota wordt ook 
ingegaa n o p het overleg vanuit de afde ling Pe rsoneelsza ke n met de bed rijfsa rts van 
de deskundige die nst over het gevoerde ziekteverzuimbe le id. 

5. VOORLICHTING EN ONDERRICHT 

Te n aanzien va n voorli chting e n o nde rri cht bestaat een speciaa l op le idingsp lan. In 
het ople idingsplan 1993 was een aanta l voorl ichtingsbijeenko msten en cursussen 
o pgeno men , namelijk: 
- the mabijeenkomst ge luid e n ge hoorschade; 
- the mabijeenkomst till e n; 
- b ij scholingscursus gebruik moto rzage n; 
- cursus ve ilig werken met tre kkers. 
- b ij e nko mst conseque nties van de ni e uwe Arbowet 

De cursussen werden vo lgens de plan ning ve rzorgd e n ve rli e pe n zonder problemen. 

O nde r de werkne me rs is een e nquê te gehoude n o mtre nt voorlichting e n onder
ri cht. Hie rbij werd gevraagd naar de e rva ringen met de ve rschille nde door hen ge
vo lgde cursussen e n de we nsen te n aanzien va n cursussen. 

Ten aanz ie n va n de cursus ge luid e n gehoorschade bleek dat de docent schoolmees
te rachtig overkwam. Vee l me nsen hebben zich hie ra an gestoord . Met de docent is 
contact o pge no me n o m hie rin voor de toekomst ve rande ring te bre ngen. 

O pva lle nd hoog was de roep o nde r le idinggevenden o m cursussen o p het gebied 
van le idinggeven. Vee l mede we rke rs gaven te kennen behoefte te hebbe n aa n 
voorlichting o mtre nt de ri s ico 's va n he t werken met gevaarl ijke stoffen. 

In het volgende o pl e idingsp lan za l met de ge maakte opmerkingen rekening geho u
de n worden. 



6. DE BEGELEIDING VAN JEUGDIGEN 

Binnen o ns bedrijf zi jn geen me nsen werkzaa m die jo nger zijn dan 18 jaar. 

7. ONGEVALLEN 

In he t ve rslagjaa r hebbe n zich twee o ngevallen voorgeda an. 

He t eerste geva l betrof ee n o ngeva l met een motorzaag . De bedie ne r va n de zaag 
kreeg een spaander in zijn oog doorda t hij het gelaatsche rm naa r boven had ge
klapt in ve rba nd met de schitte ringen d ie het sche rm had opge leverd . 

Inmidde ls is door de ve iligheidskundige overleg gevoe rd met de fabrikant en is 
toegezegd voor medio 1995 een nie uw scherm te o ntwikk e le n. 

ln he t tweede geval ging he t om he t vull e n va n een trekke r met brandstof. Hiertoe 
klo m één van de werkneme rs op de tre kke r. Bij het a fd ale n vie l deze werknemer, 
waa rdoor zijn enkelbanden scheurde n. 
De le iding ter p laa tse vond he t ni et nood za ke lij k maatregelen te r zake te treffen . 

8. BEROEPSZIEKTEN 

In he t ve rslagjaa r zijn geen be roepsziekte n dan wel vermoede be roepszie kte n ge
me ld. 



9. BIJNA-ONGEVALLEN 

Bijna -ongevallen hebben zich in he t ve rslagjaa r nie t voorgedaa n. 

10. GEMELDE GEVAREN 

De po rti e r va n he t hoofd gebo uw rook bij zijn avondronde gas. Nade r o nde rzoek 
leerde dat ee n gas fl es in de o nde rhoudswerkplaats niet goed di chtged raa id was. 
He t hoofd va n de o nde rho udsd ie nst is hie rop aangesproke n e n is e rop gewezen 
dat hij e n zijn medewerke rs hierop zeer a le rt moeten zij n. 

11. DE BEDRIJFSHULPVERLENING 

De bedrijfshulpve rl e ners zijn d it ve rslagjaa r tweemaa l in actie gekome n bij ongeva l
le n me t een mo torzaag en bij ee n va l. Zij hebbe n EHBO ve rleend en d e ambulan
cedienst gebe ld. Daa rnaas t hebbe n zij EHBO gegeven bij kle ine onge lukjes . Het 
sche ma waarop staa t aa ngegeven welke bedrijfshulpve rl e ne rs aa nwezig zijn , bl ij kt 
goed te werke n. 



12. AANWIJZINGEN EN EISEN VAN DE 

ARBEIDSINSPECTIE 

De Arbe idsinspecti e heeft in me i, in het kade r va n een la nde lijk project een zoge
he te n VGW-brede inspectie uitge voe rd. Hiertoe we rde n gesprekke n gevoerd me t 
he t manageme nt , de deskundige n e n de o nde rne mings raad. Tevens we rd een ro n
de gemaakt la ngs de verschillende werkplekke n. 

De bevindinge n wa re n overwegend positie f. Eise n e n aanwijzingen werde n da n 
ook nie t gegeven. Wel werd aanbevolen de dagvoorraad bestrijdingsmiddele n te 
verlagen. Hie raa n is inmidde ls gevolg gegeve n. 

Daarnaast we rde n aanbe ve linge n gedaa n me t be tre kking to t bee ldsche rmwe rk . Ty
piste n zitte n nu vrijwe l de gehe le dag ac hte r he t toetsenbord. Op langere te rmijn 
kan dit le ide n to t gezondhe idsklachte n. Aanbevolen werd o m na te gaa n of d e 
fun cti e van typiste , a rchiefbedie nde e n postregistratie nie t gecom bineerd kan wor
de n. Hie rdoor krijgt me n meer afwisseling in het werk. 
Door de afdeling Pe rsoneelszaken is hie rtoe een o nde rzoe k ingeste ld e n zijn ge
spre kke n met de mede we rkers gevoerd. De resultaten hie rva n zijn in ja nu a ri te 
verwachte n. 

1 3. ZIEKTEVERZUIM 

Om een indruk te krijge n va n de a rbe idsomstandighede n in he t bedrijf worde n jaa r
lijks de cijfe rs va n het zie kteverzuim bereke nd. 
Wij ha nte re n hie rvoor de no rme n va n het Nede rl ands Instituut voor de Arbeidsom
standighede n NIA. 
Uit privacy-ove rwegingen zijn in de ove rzichte n geen cijfe rs ve rme ld va n pe rso
nee lsca tegorieën van kl e ine r da n ti e n p e rsone n. Dit cijfe r is ve rwerkt in he t (sub)to
taalc ijfe r. 



Gebruikte definities en begrippen 

1 . Personeelssterkte: he t werkelijk aa nta l pe rsonen per jaa r. 
2. Gemiddelde p ersoneelssterkte: som va n de pe rsoneelsste rkte van de ka le nde r

dagen gedeeld doo r 366 . 
3. Ziekteverzuimpercentage.· to taa l duur kalende rve rzuimdagen per jaar maal 100 

gedeeld door de gemidde lde pe rsonee lsste rkte maal 366. 
4. Frequentie ziekteverzuim: totaa l aa nta l ve rzuimmeldingen per jaar gedeeld 

door de gemiddelde pe rsoneelsste rkte . 
5. Verzuimduurklassen. 

ko rt ve rzuim 
midde llang verzuim 
lang ve rzuim 

Analyse van de cijfers 

1 - 7 
8 - 14 

15 

dagen; 
dagen; 
dage n e n langer. 

He t verzuimpercentage in de afde li nge n 4, 5 e n 6 is re latief hoog ten opzichte van 
de ande re afd e linge n. 
Er za l een onde rzoek worden ingeste ld naar de oorzake n hie rvan. Dit onde rzoek 
za l uitgevoerd worde n door de bed rijfsa rts en een medewe rke r van de afde ling Per
soneelszaken. 

He t hoge ve rzuimpe rcentage o nder vrouwen in de afde lingen 3 en 5 kan worden 
ve rk laa rd door langdurige ziekte va n één de r vrouwelijke pe rsoneelsleden . 



RELEVANTE WETSTEKSTEN 

Arbeidsomstandighedenwet 

Artikel 1 

1. In het bij o f kra chtens deze we t be paalde 
wordt verstaan onder: 

a. werkgever: 
1° degene jegens wie een ande r krachtens 

arbe idsovereenkomst of publie krechte
lijke aanstelling geho uden is tot he t 
verrichte n va n arbeid , beha lve indien 
die ande r aan een de rde te r beschik
king wordt gesteld voor het verrichte n 
va n a rbe id , we lke die derde gewoon
lij k doet ver richten ; 

2° degene aa n w ie een and e r te r beschik
king wordt geste ld voor het verrichten 
va n arbeid a ls becloe lcl o nde r 1°; 

b . werknemer: de ande r bedoeld onde r a. 
2. In he t bij of krac htens deze wet be paa lde 
wordt mede verstaa n o nde r: 

a. werkgever: degene di e zonde r werkge
ver o f werkne me r in de zin van he t 
eerste lid te zijn , een ande r o nd e r zijn 
gezag a rbeid doet ve rrichten ; 

b. werknemer: de ander bedoe ld onde r a. 
3. In het bij o f krachtens deze we t be paa lde 
wordt verstaa n onde r "jeugdige werknemer": 
een werknemer jonger clan 18 jaar. 
4 . In het bij of krachtens deze wet be paa lde 
wordt verstaa n onder: 

"O nze Min ister": Onze Minister va n Socia
le Za ke n e n Werkge legenheid ; 
"districtshoofd ": het bevoegde districts
hoofd van de Arbe idsinspectie oncler
sche icle nl ijk he t bevoegde clistrictshoofcl 
van de Inspecti e va n de Havenarbeid in 
geva l dit distri ctshoofd krachtens artikel 
32, tweede lid , is aangewezen; 

"Raad": de Arbo raa d , becloe lcl in a rtik e l 
43; 
"Coll ege" : het College va n Bijstand e n Ad
vies voor de Bedrijfsgezondhe idszorg , be
doeld in a rtike l 44; 
"Onde rnemingsraad": de onde rnemings
raad , ingeste ld overeenkomstig het bij of 
krachte ns de wet bepaa lde voor de onder
neming waa rtoe het bedrijf of de inrichting 
behoort . 

5. Waa r in he t hij o f krachtens deze wet be
paa lde wordt ges pro ken van een onderne
mingsraa d , wordt een krachte ns artikel 15 
ingestelde a rbocommissie als zodanig aa nge
me rkt. 
6. Waar in deze wet de bevoegclhe icl wordt 
ve rl eend to t aanwijzing va n bed rijve n of in
richtinge n clan we l de le n daa rva n, he tzi j pe r 
categorie , hetzij indi vidueel, o mva t zulks 
mede de bevoegdheid tot aa nw ij zing va n 
werkverbanden di e nie t aa n een bed ri jf o f 
een inrichting gebonden zijn . Waar in deze 
wet de woorden "bedrijf" en "inrichting" 
worden geb ruikt o m een p laats aa n te dui
de n, omva t dit mede een andere plaats waar 
we rkn emers arbeid verrichten. 
7. In deze wet wo rdt onder "w e lzijn" uitslui
tend ve rstaa n her welzijn voor zover to t be
vord e ring daa rva n in artikel 3 aanhef e n o n
de r e , f, g en h a lsmede kra chtens a rtike l 24 , 
tweede lid o nd e r ij to t en me t ad verplichtin
ge n zijn geste ld . 

A rtikel 4 
Beleidsvoering, inventarisatie en evalu
atie, en jaarplan 
1. Bij het voeren van zijn algemeen onderne
mingsbele id moet de we rkgever d it be le id 
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62 
mede richten op een zo groot mogelijke ve i

ligheid, een zo goed mogelijke bescherming 

van de gezondheid en het bevorderen van 

het w elzijn van de werknemer binnen het be

drijf o f de inrichting; dat beleid behelst de 

middelen waarmee en de w ijze waa rnp deze 

doelstelling moet worden bereikt, legt de o n

derscheiden bevoegdheden en verantwoorde

lijkheden vast die in dit ve rband op de bij de 

werkgever werkzame personen rusten , en 

dienen gebaseerd te zijn op een deugdelijke 

en op schrift gestelde inventa risatie en eva lu

atie van alle geva ren die de arbeid voor de 

veiligheid , de gezondheid en het welzijn van 

de werknemers met zich b rengt. O nder die 

gevaren worden ondermeer begrepen de ge

va ren van de werktuigen , machines, toestel

len en andere hulpmiddelen bij de arbeid, 

sto ffen of p repa raten waarmee wordt gewerkt 

en de inrichting van de werkplaats. D e inven

tari sa tie en eva luatie dienen tevens die geva

ren te o m vatten die niet kunnen worden ver

meden alsmede de gevaren voor categorieën 

van w erknemers die in verband met hun per

soonlijke eigenschappen , bedoeld in artikel 3, 

onderdee l f, als b ij zonder kunnen worden 

aangemerkt. Voorts moet daarin zi jn aangege

ven welke maatregelen zullen worden geno

men in verband m et de bedoelde gevaren en 

de samenhang daartussen, een en ander over

eenkomstig het bepaalde in artikel 3. 

2. D e werkgever m oet het bele id geri cht o p 

ve iligheid , gezondheid en welzijn regelmatig 

toetsen aan de erva ringen die daarmee zijn 

opgedaan. Dit beleid , alsmede de inventari 

sat ie en eva luatie, bedoeld in eerste lid , 

m oeten worden aangepast zo dikwij ls als de 

daarmee opgedane ervaring o f gewijzigde 

werkmethoden of werko mstandigheden daar

toe aa nleiding geven o fwe l zich op het ge

bied va n de algemeen erkende rege len der 

techniek o f in de sta nd van de bedrijfsge

zondheidszorg clan we l in de stand van de 

ergono mie en die van de arbe ids- o f bedrijfs

kunde belangrijke wijzigingen voordoen. 

3. Een exemplaar va n de inventarisat ie en 

eva luatie o f va n een wij zig ing daarvan moet 

door de werk gever worden gezonden aan 

de in artike l 17 bedoelde werkn mers, ande

re personen en diensten , alsmede aan de o n

dernemingsraad. Een exemplaar van de in

ventarisa ti e en eva luatie behoeft niet te wor

den gezonden aan de in artikel 17 bedoelde 

werknem ers, andere personen en diensten , 

voorzover zij bij stand hebben verl eend aan 

de inventarisatie en eva luat ie en het o p 

schrift stellen daarvan. 

4. De werkgever moet ervoor zorgen dat ie

dere werknem er desgewenst kennis kan ne

m en van de inventa ri sa tie en eva luat ie. 

5. Indien de werkgever arbeid besch ikbaar 

stelt doo r tussenkomst va n een uitzendbu

rea u m oet een exemplaa r va n de inventarisa

tie en eva luati e alsmede andere in formatie 

die voor de te ve rrichten werkzaamheden 

va n spec ifiek belang is, aan dat bureau ter 

besch ikki ng worden gesteld . 

6. In bedrijven o f inrichtingen behorende to t 

een hij algem ene maatregel van bestuur aan

gewezen ca tegorie m oet het beleid gericht 

o p ve iligheid , gezondheid en welzijn door 

de werkgever jaarli jks in de vorm va n een 

schriftelijk p lan voor een periode van ten 

minste een jaar w orden vastgelegd. De 

werkgever moet ervoor zorgen dat iedere 

werknemer desgewenst va n het plan kennis 

kan nem en . Dit p lan mag word en opgeno

men in de schrifteli jke m ededeling, bedoe ld 

in artikel 31 b , tweede lid , va n de Wet o p de 

o ndernemingsraden. 

7. De werkgever moet o mtrent het o nderne

mingsbeleid , voo r zover dat va n aa nw ijsbare 

invloed kan zijn op de ve iligheid , de gezond

heid en het welzijn van de werknemers in 

het bedrijf of de inrichting , alsmede aan de 

in arti ke l 17 bedoelde werknemers, andere 

personen en diensten , en omtrent het jaar

plan , voo raf overl eg plegen met de onderne

mingsraad o f, bij het ontbreken daarvan, met 

de belanghebbende werknemers. 



8. Een exemplaar van het jaarplan moet door 

de werk gever aan het distri ctshoofd worden 

gezonden, alsmede aa n de ondernemings

ra ad. B ij de toezending van het jaarp lan aan 

het distri ctshoofd wordt meclecleling gedaa n 

van het oordeel van de ondernemingsraad , 

cla n we l de werknemers over het jaa rpl an. 

9. Onze Min ister kan omtrent het in dit arti 

kel bepaa lde nadere regelen stellen . 

Artikel 70 

Jaarverslag 
1. De werkgever moet, indien ten aanz ien 

van zijn bed rijf of inrichting een jaarpl an is 

voorgeschreven als bedoeld in artikel 4, der

de lid , o f indien zijn bedrijf of inrichting be

hoort to t een bij algemene maatregel van be

stuur aangewezen ca tegorie, een jaa rverslag 

opmaken met betrekking tot de ve i l igheid , 

de bescherm ing va n de gezondhe id en de 

maatrege len ter bevordering van het we lzijn 

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

ri chting. Dit verslag moet voldoen aa n het 

bij of krachtens dit art ikel bepaalde. Het mag 

word en o pgenomen in de gegevens, die in

gevolge artikel 31 b , eerste lid van de Wet 

op de o ndern emingsraden aan de o nderne

mingsraad moeten worden verstrekt. 

2. H et jaarve rslag beva t ten minste: 

a. een beschrij v ing va n het beleid ge

richt op ve iligheid , gezondheid en 

welzijn als bedoeld in artikel 4, eerste 

lid , zoa ls dat in het afgelopen kalen
derjaar is gevoerd , o nder verme lding 

van de w ij zigingen we lke daari n zijn 

aangebrach t en de redenen voor deze 

wi jzigingen ; 

b. inlichtingen over de w ij ze waaro p uit

voering is gegeven aa n het in hoofd 

stuk IV bepaa lde o mtrent de sa men

werk ing en het overleg tussen 

werkgever en werknemers in het be

hartigen van de zorg voor de ve ilig

heid , de gezondheid en het w elzijn , 

en o mtrent de bijstand op het gebied 

van preventie en bescherming, en 

va n bedrijfshulpverl ening, bedoeld in 63 
de arti ke len 17 tot en met 23; 

c. in lichtingen omtrent de wijze waarop 

uitvoering is gegeven aan de artike

len 6, 7 en 8; 

d. een beschrijv ing va n de maatregelen 

die getro ffen zijn naar aan le iding van 

ongeva l len of aangetoonde of ve r

moede beroepsziekten die zich in het 

bedrijf of de inrichting hebben voor

gedaan onderscheiden lijk daar zijn 

ontstaan; 

e. een beschrij v ing van de maatregelen 

die zijn get ro ffen naar aan leiding van 

een gebeurten is als bedoeld in artikel 

9, tweede lid; 

f. een overzicht va n de door de werk

nemers ingevolge art i kel 12, onder e, 

gemelde gevaren ; 

g. een ve rmeldi ng va n de door het dis

trictshoofd of een andere door Onze 

Minister aangewezen ambtenaar 

krachtens deze w et gegeven aanwij

zingen o f gestelde eisen en de wijze 

w aa rop aan die aa nwijzingen of eisen 

is vo ldaan; 

h. een cijfermatig overzicht va n de onge

va l len die in het bedrijf o f de inrich

ting hebben p laatsgehad alsmede va n 

het arbeidsverzuim als gevolg van on 

gevallen en ziekte benevens van de 

daarbij betrokken werknemers. 

3. Een exemplaar va n het jaa rverslag m oet 

door de werkgever zo spoed ig mogel ijk 

worden gezonden aan het d istri ctshoofd , aa n 

de in artikel 17 bedoelde werkn emers, ande

re personen en diensten en , voor zover de 

laatste zin van het eerste li d geen toepassing 

v indt, aan de ondernemingsra ad. 

4. De werkgever moet ervoor zorgen dat ie

dere werknemer desgewe nst kennis kan ne

men van het jaarverslag. 

5. Onze M inister kan met betrekking to t het 

in dit artikel bepaalde nadere regelen geven. 



(Ministeriële) Regeling ter uitvoering 

64 van de artikelen 9 en 10 Arbeids

omstandighedenwet 

Artikel 1 
Voor de toepassing van het in de artike len 9, 
eerste tot en met vierde lid , en 10, tweede 
lid , van de Arbeidsomstandighedenwet(".) 
be paa lde wordt o nde r o ngeva l, ernstig licha
melijk le tsel, grote mate rië le schade en be
roe psziekte ve rstaa n, hetgeen in deze rege
ling daaromtre nt is bepaa ld. 

Artikel 2 
1. Onder ongeva l word t verstaan: een aa n een 
werknemer in verba nd met het ve rrichten va n 
arbe id overkomen, ongewilde, plotselinge ge
beurtenis, die sc had e aan de gezondheid o f 
de dood tot vrijwe l o nmidde llijk gevo lg heeft 
gehad e n e rtoe heeft gele id , dat de werkne
mer tijd ens de we rktijd de arbe id heeft ge
staakt en niet meer hee ft hervat , clan wel met 
de arbe id geen aanvang heeft gemaakt. 
2. Onder e rnstig lichame lij k le tsel wordt ver
staan: schade aa n de gezondheid , d ie binnen 
24 uu r na he t tijdstip va n de gebe urtenis 
le idt tot opname in een zie kenhuis te r obser
vat ie of be hande ling , clan wel naa r rede li jk 
oordeel blij vend za l zijn . 

Artikel 3 
O nder grote materiële schade wordt ver
staa n: schade aa n gebo uwen , mate ri eel, 
grondstoffen o f p rodukte n, d ie een recht
streeks gevolg va n een ongewenste gebe ur
tenis is, ten bedrage van tenminste f 100 000. 

Artikel 4 
Onde r be roepszie kte wordt verstaan: een 
ziekte of aa ndoe ning, die in hoofdzaak her 
gevolg is van arbe id o f arbe idsomstandigh e
den. 

Artikel 5 
1. Het in artike l 10, tweede lid , o nde r h , va n 
de Arbe idsomstandighedenwet bedoelde cij 
fe rmatig overzicht va n he t arbeidsverzuim als 
gevolg va n ongevallen en ziekte die nt gege
vens te bevatte n inzake de verzuimduur, he t 
ve rzuimpercentage, de meldingsfrequ entie en 
het werknemersbestand . De gegevens inzake 
de verzuimduur dienen ve rstrekt te worden, 
ingedeeld in een aanta l cluurklassen . 
2. Het cijfe rm at ig overz icht die nt eveneens 
de uitga ngspume n te verme lden , die aa n de 
samenste lling va n de gegeve ns als bedoeld 
in he r eerste !i el te n grondslag liggen . 

Artikel 6 
1. De gegevens, d ie he t ci jfe rmatig overzicht 
als bedoe ld in artike l 10, onde r h , van de Ar
beiclsomstancligheclenwet ingevo lge art ike l 5, 
eerste !i el , van deze regeling die nt te beva t
ten , dienen verstre kt te worden voor het be
drijf of de inrichting als geheel. 
2. Indien he t bedrijf o f de inrichting uit afde
lingen bestaa t en de in artike l 5, ee rste lid , 
bedoe lde gegevens ge registreerd worden 
voor e lk dezer afde lingen afzond e rlijk , dient 
he t cijfe rmatig overzicht deze gegevens 
eveneens te bevatten . 
3. Indien de in a rtikel 5, ee rste lid, bedoe lde 
gegevens ge registreerd wo rden naar ges lacht 
o f lee ftijd , di e nt het cijfe rm atig verslag deze 
gegevens te bevatten. 

Artikel 6a 
1 Met be trekk ing tot ongeva ll en en gebeur
tenissen als bedoe ld in artike l 9 , eerste e n 
tweede lid , van de Arbeidsomstandigheden
wet, d ie in de Richtlijn van de Raad de r Eu
ropese Gemeenschappen va n 24 juni 1982 
inzake de risico's van zware ongevallen bij 
bepaalde industrië le activite ite n ("), hie rna 
te noemen de Ri chtlijn , a ls zwaa r ongeva l 
worden aa ngemerkt, ge leien de vo lgende bij
zonde re voorschrifte n. 
2. De medede ling, bedoeld in artike l 9, ee r-



ste en tweede l id , van de Arbeidsomstandig

hedenwet, dient mede te bevatten : 

a. de o mstandigheden waaronder het 

ongeva l o f de gebeurtenis hee ft voor

gedaan ; 

b . de betrokken gevaa rlijke sto ffen in de 

zin van artikel 1, eerste lid , onder d, 

van de Richtl ijn ; 

raa d is bevoegd omtrent de bedoelde 

aa ngelegenheden voorstellen te doen en 

standpunten kenbaar te m aken. O nder de 

aa ngelegenheden, de o nderneming be

treffende, is nier begrepen het beleid ten 

aa n zien va n , alsmede de uitvoering va n een 

bij o f krachtens een wettelijk voorschrift aa n 

de ondernemer o pgedragen puh liekrechteli j-

c. alle beschikbare gegevens aan de ke taak , behoudens voor zover deze uitvoe-
hand wa arva n de gevolgen van het 

o ngeva l of de gebeurtenis voor de 

ve iligheid o f de gezondheid van de 

werknemers kunne worden beoor

deeld ; 

d. de getroffen noodmaa tregelen , die 

word en overwogen om de gevolgen 

van het o ngeva l of de gebeurtenis te 

onderva ngen en o m te voorkomen 

dat zij zich nogm aa ls voordoen . 

3. De in het tweede lid bedoelde gegevens 

worden meegedee ld , zodra zij bekend zijn 

geworden. 

4. H et jaarve rslag dient de krachtens d it arti 

kel meegedee lde gegevens te beva tten . 

Wet op de ondernemingsraden 

Artikel 23 
1. De o ndernem er en de o ndernemingsraad 

komen met elkaa r bijeen binnen twee we

ken nadat hetzij de o ndernemingsraad hetzij 

de o ndernemer daaro m o nder opgave va n 

redenen heeft verzocht . 

2. De o ndern em er en de o ndernemingsraad 

ko men ten minste zesm aa l per ka lenderj aa r 

bijeen. 

3. 1 n de in de voorgaande leden bedoelde 

vergaderingen worden de aangelegenheden, 

de o nderneming betreffende, aan de o rde 

gesteld , ten aa nzien waarva n hetzij de on

dernemer, hetzij de ondernemingsraad over

leg wenseli jk acht o f waarover ingevolge het 

bij o f krachtens deze wet bepaa lde o verleg 

tu ssen de ondernemer en de o ndernemings

raad moet p laa tsvinden. De o ndernemings-

ring de werkzaa mheden van de in de onder

neming werkza me personen betreft. 

4. D e o ndernemingsraad is ook buiten de in 

het eerste en tweede l id bedoe lde vergade

ringen bevoegd aan de ondernemer voorstel

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

doe Iele aangelegenheden . Een dergelijk 

voorste l wordt sch rifte lij k en voorzien van 

een toe licht ing aa n de o ndern emer voorge

legd. De o ndernemer beslist over het voo r

stel niet clan nadat daarover ten minste één

m aa l overl eg is gepleegd in een vergadering 

als bedoeld in het eerste o f tweede lid . Na 

het overl eg dee lt de ondernemer zo spoed ig 

mogelijk schri ftelijk en met redenen o m 

kl eed aa n de o ndernemingsraad mee, o f en 

in hoeverre hij overeenkom stig het voorstel 

zal beslui ten. Wanneer de ondern em er of de 

ondernem ingsraad te kennen geeft daarop 

prijs te stellen , wordt het besluit in een over

legvergadering kenbaar gemaa kt. 

5. H et overl eg wordt voor de o ndernemer 

gevoerd door de bestuurder van de onderne

ming. Wanneer een onderneming meer dan 

één bestuurder hee ft , bepalen dezen te za

men w ie van hen overleg p leegt met de o n

dernemingsraad. 

6. De in het vo rige lid bedoe lde bestuurder 

kan zich in geva l van ve rhindering o f ten 

aa n zien van een bepaa ld o nderwerp laten 

vervangen door een medebestuurder. Hee ft 

de o nderneming geen m eerhoo fdig bestuur, 

dan kan de bestuurder zich bij verh indering 

doen ve rva ngen door een persoon als be

doeld in art i kel 24, tweede lid, of door een 

in de onderneming werkza me persoon die 
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beschikt over bevoegdheden om namens de 
66 ondernemer overleg te voeren met de on

dernemingsraad. 
7. De bestuurder of degene die hem ver
vangt kan zich bij he t overleg la ten bijstaan 
door een of meer medebestuurde rs , perso
nen als bedoeld in artikel 24, tweede lid, of 
in de onderneming werkzame personen. 

Artikel 23a 

1. Een vergadering als bedoeld in artike l 23 
kan slech ts wo rden gehouden , indien ten 
aanzien van de ondernemingsraad wordt 
voldaan aan de bepalingen die ingevolge het 
reglement van de ondernemingsraad ge leien 
voor het houden va n een vergade ring van 
die raad. Alle leden van de ondernemings
raad kunnen in de vergade ring het woord 
voe ren. 
2. De overlegvergadering wordt, tenzij de 
ondernemer en de ondernemingsraad te za
men een andere rege ling treffen, beurtelings 
geleid door de bestuurder of degene die 
hem ingevolge art ike l 23, zesde lid , vervangt 
en de voorzitter of de plaatsvervangend 
voorzitte r van de onde rnemingsraad. 
3. De secretaris van de ondernemingsraad 
treedt op a ls secretaris va n de overlegverga
de ring , tenzij de ondernemer en de onderne
mingsraad te za men een andere pe rsoon als 
secretaris aa nwij zen . 
4. De agenda van de overlegvergadering be
vat de onderwerpen die door de onderne
me r of door de ondernem ingsraad bij de se
creta ris voor he t overleg zijn aa ngemeld. Het 
ve rslag van de overlegvergadering behoeft 
de goedkeuring va n de ondernemer en de 
ondernemingsraad. 
5. De ondernemer en de ondernemingsraad 
maken gezamenlijk afspraken over de gang 
van zaken bij de overlegvergadering en over 
de wijze en het tijdstip waarop de agenda en 
het vers lag van de overlegvergadering aan 
de in de onderneming werkzame personen 
bekend wordt gemaakt. 

6 . Ten aanzien van de overl egvergadering 
zijn de art ike len 17 e n 22 va n overeenkom
stige toepassing. Zowel de ondernemings
raad als de ondernemer kan een of meer 
deskundigen uitnodigen tot he t bijwonen 
van een ove rl egvergadering , indien dit voo r 
de behande ling van een bepaald onderwerp 
rede lijke rwi jze nodig is . Zij stell en e lkaar 
hie rvan tijdig vooraf in kennis. Bij bezwaar 
tegen het uitnodigen van een deskundige 
kan de ondernemingsraad, ondersche iden lijk 
de o ndernemer een besli ss ing van de kan
tonrechter vragen. 

Artikel 23b 
1. Tijdens een vergadering a ls bedoeld in ar
tike l 23 kunnen zowel door de ondernemer 
als door de ondernemingsraad besluiten 
worden genomen . 
2. Een overlegvergadering wordt door de 
voorzitter geschorst , wanneer de o nderne
mer of de ondernemingsraad ten aanzien 
va n een be paald onderwerp afzonde rlijk be
raad wenselijk acht. 

Artikel 23c 
Indien de ondernemingsraad aan een onder
deelcommissie de bevoegdheid heeft toege
kend tot het plegen van overleg met degene 
die de leiding heeft van het betrokke n on
derdeel, zijn ten aa nzien van dat overleg de 
artike len 817, 22, 23, 23a , tweede , vie rd e en 
zesde lid, 23b , 24, eerste li d , 25 ,27 , 28, 3 la , 
eerste, zesde e n zevende lid , 3 lb en 3lc van 
overeenkomstige toepassing. In dit ove rleg 
kunnen geen aangelegenheden worden be
handeld die in het overleg me t de o nde rne
mingsraad worden behandeld. 

Artikel 24 
1. In de in artike l 23 bedoelde vergadering 
wordt ten minste tweemaal per jaar de alge
mene gang van zaken van de onderneming 
besproken. 
2. Indien de onderneming in stand wordt ge-



ho uden door een naamloze vennootscha p of 
een besloten vennootschap met beperkte aan 
sprakelijkheid, · zijn bij de in het eerste lid be
doelde beperkingen de commissarissen va n de 
ve nnootschap , als d ie er zijn , clan wel een of 
meer vertegenwoordigers uit hun midden aa n
wezig. Wordt ten minste de helft va n de aan
delen van de ven nootschap middellij k of on
middellijk voor e igen rekening gehouden door 
een andere venn ootschap, clan rust de hier
voor bedoelde verplichting op de bestuurders 
van de laa tstbecloelcle vennootschap, clan wel 
op een of meer door hen aa ngewezen verte
genwoordige rs. Wordt de o nderneming in 
stand ge houde n door een vereniging of een 
stichting, clan zijn de bestuursleden van die 
vereniging of die stichting, clan wel een of 
meer vertegenwoordigers uit hun midden aan
wez ig. De ondernemingsraad kan in een be
paa ld geva l besluiten, dat aa n dit lid geen toe
passing behoeft te worden gegeven. 
3. Het in het vorige lid bepaa lde geldt niet ten 
aa nzien va n een onderneming die in stand 
wordt gehouden door een ondernemer die ten 
minste vijf ondernemingen in stand ho udt 
waa rvoor een ondernemingsraad is ingeste ld 
waa rop de bepalingen va n deze wet van toe
passing zijn , clan wel door een ondernemer 
die deel uitmaakt va n in een groep verbonden 
ondernemers di e te za men ten minste vijf on
dernemingsraden hebben ingesteld waa rop de 
bepalingen va n deze wet van toe passing zijn. 

Artikel 3 1 
1. De o nderne me r is verplicht desgevraagd 
aan de o nde rne mingsraad e n aa n de com
missies van di e raad tijdig a ll e inlichtingen 
en gegeve ns te ve rstre kken di e deze voor de 
vervulling va n hun taak redelijke rw ij ze nodig 
hebbe n. De inlichtingen e n gegevens wor
de n desgevraagd schriftelijk verstrekt. 
2. De o nde rnemer is verplicht aa n de onder
ne mingsraad bij he t begin van e lke zittings
periode schrifte lijke gegevens te verstrekken 
omtrent : 

a. de rechtsvorm van de onde rneme r, 
waarbi j indien de onderne me r een 6] 
rechtspe rsoon is, mede de statuten van 
die rechtspe rsoon moeten worden ver
strekt; 

b. indien de ondernemer een natuurlijke 
pe rsoon , een maatschap of een niet 
rechtspe rsoonlijkhe id bezitte nde ven
nootschap is: de naa m e n de woon
plaats va n onclersche iclenlijk die pe r
soon , de maten o f de be herende 
vennoten; 

c. indie n de ondern eme r een rechtsper
soon is: de naam e n de woonp laats 
van de commissari ssen o f de bestuurs
leden; 

cl . indien de o ndernemer dee l uitmaa kt 
va n een aanta l in een groep verbo nden 
onderneme rs: de o ndernemers die dee l 
uitmaken va n di e groep, de zegge n
schapsverhoudingen waardoor zij o n
derling zijn verbo nden , alsmede de 
naam en de woonplaats van degenen 
die ten gevo lge va n de bedoelde ve r
houd inge n fe ite li jke zegge nschap over 
de ondernemer kunnen uitoefene n; 

e. de ond ern eme rs of de inste lli ngen met 
w ie de o nde rnemer, ande r dan uit 
hoofde van zeggenschapsve rhoudingen 
a ls bedoe ld onder cl , duurza me betrek
kingen o nderhoudt die va n wezenlijk 
be lang kunnen zijn voo r he t voortbe
staan van de o nderneming , a lsmede de 
naam e n de woonplaa ts va n degenen 
die te n gevolge va n zodanige betrek
kingen fe itelijke zegge nschap over de 
ondernemer kunnen uitoefenen; 

f. de organisatie va n de onderneming , de 
naam en de woonplaats van de bestuur
ders en va n de be langri jkste overige le i
dinggevende pe rsonen, alsmede de w ij
ze waarop de bevoegd heden tussen de 
bedoelde pe rsonen zijn verdeeld . 

3. De onde rne me r is verplicht de onderne
mingsraad zo spoedig mogelijk in kenni s te 



stellen va n w ijzigingen d ie zich in de in het 

6S tweede lid bedoelde gegevens hebben voor

gedaan. 

Artikel 3 Ia 
1. De o ndernemer ve rstrekt , mede ten be

hoeve va n de besprek ing va n de algemene 

ga ng van zaken van de o nderneming ten 

minste tweemaal per jaa r aa n de o nderne

mingsraad mondeling of schriftel ijk algem e

ne gegevens o mtrent de werk zaa mheden en 

de resultaten van de o ndernem ing in het 

verstreken tijd vak , in het b ij zonder, m et be

trekking tot aa nge legenheden als bedoe ld in 

artikel 25. 

2. Indien de o ndern eming in sta nd w o rdt ge

ho uden door een coöpera tie, een o nderl inge 

waarborgmaa tschappij , een naamloze ven

nootschap of een besloten vennootschap 

met bep erk te aansprakel i jkheid, ve rstrekt de 

ondern em er zo spoedig moge l ijk na de vast

ste lling van ziJn jaa rreken ing een exemp laa r 

va n de jaa rrekening en het jaarverslag in de 

Nederlandse taa l en de daa rbij te voegen 

overige gegevens, als bedoe ld in art ikel 392 

va n 13oek 2 va n het Burgerlijk Wetboek , ter 

bespreking aa n de o ndernemingsraad. Wordt 

de o nderneming in stand gehouden door 

een rechtspersoon waa ro p artikel 163 o f arti 

kel 273 van Boek 2 va n het Burger l ijk Wet

boek va n toepa ss ing is, cl an geschied t de 

overlegg ing ge lijktijdig met die aa n de alge

mene verga dering van aandeelho uders. H et 

voorgaande is va n overeenko mstige toepas

sing op de mededeling die een rechtsper

soon ingevolge artikel 362, zesde li d , laa tste 

vo lzin , va n 13oek 2 va n het Burgerl ijk Wet

boek , moet ve rstrekk en . 

3. Ind ien de fina nciële gegevens va n een o n

dernemer d ie deel uitmaakt van in een 

groep verbo nden o ndernem ers zijn opgeno

m en in een geconso lideerd e jaarrekening als 

bedoeld in art ikel 405 va n Boek 2 va n her 

Burgerlijk Wetboek , verstrekt de ondernem er 

ter bespreking aa n de o ndernemingsraad 

deze geconsol ideerde jaa rrekening. het jaar

ve rslag en de overige gegevens. als bedoe ld 

in art ikel 392 van dat boek, va n de rechts

persoon d ie de geconsolideerde jaa rrekening 

heeft opgesteld . Indien de financiële gege

vens van zulk een o ndernem er niet in een 

geconsolideerde jaa rreken ing zijn opgeno

men, ve rstrekt de o ndernem er in p laa ts hier

van ter besprek ing aa n de ondernemings

raad schriftel ijke gegevens waa ruit de 

ondern emingsraad zich een inzicht kan vor

men in het gezam en lij ke resu ltaat va n de o n

dern em ingen van die g roep o ndernemers. 

4. I nd ien de jaarrekening va n de ondern e

m er betrekking heeft op m eer dan één on

derneming, verstrekt de o ndern emer aan de 

o ndernemingsraad tevens schriftel ijke gege
vens waa ru it deze zich een inzicht kan vor

men in de mate waarin de o nderneming 

waarvoor hij is ingesteld tot het geza menlij

ke resultaa t van die o ndernem ingen heeft 

bijgedragen . H et voorgaa nde is va n overeen

ko mstige toepass ing, indien een geconsoli

deerde jaa rrekening, als bedoeld in het der

de 1 iel , word t ve rstrekt. 

5. Ind ien de o ndern eming in stand word t ge

houden door een o ndern emer op w ie het 

tweede l id va n dit artik el niet van coepass ing 

is, vers trekt de o ndern emer bi j algemene 

maatrege l van bestu u r aa ngewezen verva n

gende schriftelijke gegevens ter bespreking 

aan de ondernemingsraad. H et derd e en 

v ierde l id van dit artikel zijn va n overeen

komst ige toepassing. 

6 . De ondern emer doet, m ede ten behoeve 

va n de besprek ing va n de algemene ga ng 

van za ken va n de ondern em ing, ten minste 

tweemaa l per jaa r aa n de o ndernemingsraad 

mondel ing of schriftelijk m ededeling o mtrent 

zijn ve rwacht ing ren aa nzien va n de werk

zaamheden en de resu l taten va n de o nder

neming in het ko m ende tijdvak , in het bij 

zonder met betrekking to t alle in veste ringen 

in binnenland en buitenland. 

7. Indien de o ndernemer met betrekking tot 



de o nderneming een meerjarenplan , clan we l doe lel in de artik elen 27 , 28 en 29. Deze ge-

een raming o f een begroting va n inko msten 

of uitgaven p leegt o p te stellen , word t dat 

plan , o ndersch eidenlijk die raming o f die be

groting, dan we l een samenvatting daa rva n , 

met een toe li chting aa n de o ndernem ings

raad verstrekt en in de bespreking betrok

ken. Her derde en v ierde lid va n dit artik el 

zi jn van overeenko mstige toepassing. 

A rtikel 3 1h 
1. De o ndern em er verstrekt. mede ten be

hoeve va n de bespreking va n de algem ene 

ga ng va n za ken van de o ndern eming, ten 

minste éénma al per jaar aa n de o nderne

mingsraad schrifte li jk algemene gegevens in

zake de aa nta llen en de ve rsch i ll ende groe

pen va n de in de onderneming werkza me 

personen , alsmede inzake het door hem in 

het afge lopen 1aar ten aa n zien va n d ie perso

nen gevoerde soc iale b eleid , in het b i jzo nder 

m et betrekking to t aa ngelegenheden als he-

gevens worden k wa ntitatief zodanig gespec i

ficeerd dat daa ruit b li jkt welke uitwerking de 

verschi llende o nderde len va n het sociale be

le id hebben gehad voor afzonderl ijke be

drijfsonderdelen en functiegroepen. 
2. De o ndern emer doet daarb i j tevens mo n

deling o f schrifte l ij k mededel ing van zijn 

ve rwachtingen ten aan zien va n de o ntw ikke

ling va n de personee lsbezett ing in het ko 

m ende jaa r, alsm ede va n het door hem in 

dat jaar te voe ren soc iale beleid . in her bij

zonder m et betrekking to t aangelegenheden 

als bedoeld in de artikelen 27, 28 en 29. 

A rtikel 3 1c 
De o ndern em er doet aan de o ndernemings

ra ad zo spoedig moge lij k m ededel ing va n 

zijn voornem en rot het ve rstrekken va n een 

adv iesopdracht aa n een deskundige bu iten 

de onderneming , met betrekking to t een 

aangelegenheid als hecl oeld in artikel 27. 
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RELEVANTE ADRESSEN 
Verdere informatie is te verkrijgen bij de volgende organisaties: 

WERK GEVE RSORGAN 1 SATI ES 

Algemene Werkgevers Vereniging 
(AWV) 
Postbus 568, 2003 RN Haarle m 
(023) 21 42 14 ' 

Koninklijk Nederlands 
Ondernemersverbond (KNOV) 
Postbus 379, 2280 AJ Rij swij k, 
(015) 60 01 91 

Nederlands Christelijk Ondernemers 
Verbond (NCOV) 
Postbus 5803 , 2280 HV Rijswi jk, 
(070) 39 92 722 

Nederlandse Christelijk 
Werkgeversverbond (NCW) 
Postbus 84100, 2508 AC De n Haag , 
(070) 35 19 519 

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

WERKNEMERSORGANISATIES 
Industrie- en Voedingsbond CNV 
Postbus 2080 , 3430 CK ieuwegein , 
(03402) 44 124 

Industriebond FNV 
Postbus 8107 , 1005 AC Amste rdam 
(020) 51 10 511 ' 

Centrum voor Ondernemingsraden FNV 
Postbus 8107, 1005 AC Amste rdam 
(020) 51 10 777 ' 

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

Vakcentrale voor Middelbaar en 
Hoger Personeel (MHP) 
Randhoeve 223 , 3995 GA Ho ute n 
(03404) 74 792 ' 

ADVIES-, ONDERZOEKS- EN 
OPLEIDINGSINSTELLINGEN 
Bedrijfsgezondheidsdiensten 
Voor adressen: Arbo-jaa rboek (zie lite ra
tuurlijst) of raad pleeg Fede ratie van 
Gezamenlijke Bed rijfsgezondhe idsdien
sten (FGB), 
(070) 35 44 200. 

Bureau Humanisering van de Arbeid 
TNO 
Postbus 124, 2300 AC Le ide n , 
(071) 18 17 00 

Gemeenschappelijk Administratie
kantoor (GAK) -
Afdeling Advisering Bedrijfsveiligheid 
Postbus 8300, 1005 CA Amste rdam 
(020) 65 66 000 ' 

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

Nederlands Instituut voor 
Arbeidsomstandigheden NIA 
Postbus 75665 , 1070 AR Amsterdam 
(020) 54 98 611 ' 
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Stichting GBIO 
(Gemeenschappelijk Begeleidings 

72 Instituut Ondernemingsraden) 
Wage naarweg 13, 2597 LM Den Haag , 
(070) 35 12 992 

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

Wetenschapswinkels 
Voor adressen : Arbo-jaarboek (zie litera
tuurlijst) 

OVERHEID 

Arbeidsinspectie 
Centraal: 
Directoraat-Ge ne raa l van de Arbe id 
(DGA), Postbus 90804, 2509 LV De n 
Haag, (070) 33 34 444 

Districte n: 
l ' District Maastricht (043) 21 92 51 
2' Distri ct Breda (076) 22 34 00 
3' District Rotterdam (010) 47 98 300 
4'· District Nieuwegein (03402) 94 511 
5' District Zoetermeer (079) 74 01 01 
6' District Amsterdam (020) 58 12 612 
i District Groningen (050) 22 58 80 
8" Distri ct Deve nter (05700) 14 745 



U heeft opdracht voor uw bedrijf het arho—jaarver—
slag op te stellen. hoe pakt u dit aan? \it schrijft
u op? Wie betrekt u erbij? Welke verplichtingen
bestaan er voor een arbo-jaarverslag?
Het antwoord op deze vragen vindt u in dit werk
boek. Stap voor stap laten wij zien hoe u een
goed arbo—jaarverslag in elkaar zet Met de opge
nomen cheeklist toetst u of aan alles is gedacht.
Ook vindt u een volledig uitgewerkt voorbeeld
van een arbo-jaarverslag, antwoorden op de tien
meest gestelde vragen over het arbo-jaarverslag
plus alle relevante wetsteksten.
Kortom, met dit werkboek heeft cm 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 arbeklsomstandig—
heden te realiseren. I)aarom toont dit werkboek
ook hoe cm het arho—jaar erslag kunt gebruiken als
gereedschap om effectief te sleutelen aan het
arbo—beleid van uw bedrijf.

ANDERE NIA-WERKBOEKEN OVER
ARBO-BELEID:
• IlantÏtcidh,iç’ arho-/aaiplun: een praktische

aanpak voor het opstellen, dmitvoeren en eva—
lcmcren.
1?i/k.oi’erheicI en arbouvt: taken en erant—
woorclelijkheclen bij het invoeren van arbo—
beleid.
Arheidsornstantliç’heden in het onderuijs: een
handreiking voor het bereiken van een goed
werk— en onderwijsklimaat.
Taakbetasting en taaki evÏe1ing: een methode
voor aanpak van werkdruk in het onderwijs.
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