


HET VEILIGHEIDSBESLUIT

RE§TGROEPEN
COMPLETE TEKST / TOTUCHTINO / ADRESSEN / REGISTER

Nederlonds lnstiiuut voor Arbeidsomstondigheden NIA i 992





COLOFON
Een uitgave van het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden NIA

CIP-gegevens
Riele, §í.C.M. te

Het Veiligheidsbesluit restÉlroepen : complete tekst, toelichting, adressen, regis-

ter / [tekst: W.C.M. te Riele;red.: J.H. Kwantes... et al.]. - Amsterdam:
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden NIA
le dr.: 1990. - Met reg.
rsBN 90-6365-059-O
Trefw.: bedriifsveiligheid; Nededand; wetgeving.

Tekst: W.C.M. te Riele

Redactie: J.H. Kwantes, L. Hoogendijk

Omslagontwerp: Edwin Hagendoorn

Tweede, gewijzigde druk, februari 1992

Te bestellen bij:
NIA, afdeling Verkoop
Postbus 75665
1070 AR Amsterdam
Tel: (020) 54 98 504/1o4/465

Copyright O 1992 NIA

Behoudens de in of krachtens de Auteurs\ilet
1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit
deze uitgave worclen verveelvoudigd enlof
openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op welke andere
wijze dan ook zonder de schriftelijke
toestemming van de auteursrechthebbende,
het Nederlands Instituut voor Arbeidsom-
standigheden NIA.





INHOUD
/NtE/D'NG

Het VBR en de Arbowet
Wie hebben met het \rBR te maken?
Oude en nieuwe wetgeving
W'aarom een \rBR?
Arbeidsbescherming
Redelij kheidscriterium
Overgangsregeling
Eis tot naleving

IEKSI YAN HET VEILIGHEIDSBESLUIT

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied
Hoofdstuk II : Voorschriften voor veiligheid, gezondheid en welzijn

§ 1 Vedichting en uitzicht naar buiten
§ 2 Zindelijkheid
§ 3 Temperatuur en luchtverversing
§ 4 Voorkomen van ongelukken
§ 5 Hutp bij ongevallen
§ 6 Brand en explosie
§ 7 Vluchtwegen
§ 8 Geluid en trillingen
§ 9 Vergiftiging, besmetting en beroepsziekten
§1 0 Veiligheidssignalering
§1 1 Registratie- en meldingsplicht
§1 2 Persoonlijke beschermingsmiddelen
§13 Zitgelegenheden
§14 Sanitair en andere voorzieningen
§15 Drinkwater
§16 De afmetingen van de werklokalen

Hoofdstuk III: Verplichtingen van werkgever en werknemers

HoofdstuklV: SlotbePalingen

ADRESSEN

TREFWOORDENREG/SIER

7
7
8
8
8
8
9
9

11

11

r3
r3
16
t6
79

36
37
38
39
46
50
5L
53
55
56
58
58

6t

63

/)

77





INLEIDING

HET VBR EN DE ARBOWET
De Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg: de Arbowet) kwam tot stand in
1980. In de jaren daarna is die wet in fasen ingevoerd. In de Arbowet staat wat
werkgevers en werknemefs moeten doen om te zorgen voor goede (of althans

betere) arbeidsomstandigheden. Zo is een van de belangrijkste punten de ver-

plichting tot samenwerking en ovedeg tussen werkgever en werknemers in de

Àrbocommissie, de Ondernemingsraad en de deskundige diensten. De wet geeft

geen concrete normen en eisen Yoor biivoorbeeld gebouwen of machines.

In de wet staat wel, in artikel 24, dat de regering regels moet geven voof de vei
ligheid, de gezondheid en het welzijn op het werk. Daarmee worden wel min of
meer concfete nofmen en eisen bedoeld.
Het Veiligheidsbesluit Restgroepen (afgekort: \rBR) is zo'n besluit op grond van

artikel 24 van de Arbov/et. Het geeft normen en eisen Yoof situaties waarvoof
die tot nu toe nog niet bestonden. Het besluit werd per 1 september 799O van
kracht.

Het VBR geeft onder andere regels voor vedichting, zindelijkheid, tempefatuuf,
voorkomen van ongelukken, hulp bij ongelukken, brand en explosie, vluchtwe-
gen, geluid en trillingen, vergiftiging en besmetting. sommige van die regels zijn
heel concreet (bijvoorbeeld raamoppervlak, tempefatuur). Andere kunnen niet
efg concfeet zijn omdat ze voof veel verschillende situaties moeten gelden, en

omdat de zaken vaak zo snel veranderen. In veel van die gevallen maakt de

Arbeidsinspectie concfete normen, die bekend worden gemaakt in de Publikatie-

bladen die de Arbeidsinspectie uitgeeft.

In dit boekje staat de tekst van het vBR, zoals die in november 1991 is gewijzigd'
met een toelichting erbij. Paragraaf 8 over geluid en trillingen is grotendeels ver-

nieuwd en aangel'uld. Met deze wijziging zijn er strengere regels gekomen over
schadelijk geluid op de arbeidsplaats. Er is een apart NlA-boekje over de

Arbowet: "De Arbowet compleet", waarin de tekst van de wet staat, eveneens

met een toelichting.

WIE HEBBEN MEI HET VBR TE MAKEN?
Dit is een lastig punt. Met het \rBR hebben alle werkgevers en werknemefs te

maken voor wie geen ander veiligheidsbesluit geldt'
Ef bestaat een hele serie veiligheidsbesluiten. De voornaamste daatvan ziin'.

- het Veiligheidsbesluit Fabrieken of Verkplaatsen uit 1938 OtsF);
- het Landbouwveiligheidsbesluit uit 1950 (LVB);

- het Veiligheidsbesluit Binnenvaart uit 1963 (VBB).

Het VBR geldt voor al die arbeidssituaties die niet onder een van deze drie veilig-
heidsbesluiten vallen. Yandaat de naam "restgroepen". Die naam is een beetie

misleidend als men bedenkt dat het om zo'n 65% vafr de werknemefs gaat. De

"restgroepen" zijn vooral de werknemers en werkgevers in kantoren, winkels,
pakhuizen, ziekenhuizen, bejaardenhuizen en horecabedrijven. verderop in dit
boekje, in de toelichting bij artikel 1 van het vBR, is hier meer informatie over te

vinden.



OUDE EN NIEUWE WETGEVING
voordat de Arbowet tot stand kwam, gold de veiligheidswet uit 1934. De oudere
veiligheidsbesluiten zijn genomen op grond van die v/et. Bij de invoering van <Ie
Arbowet is de oude veiligheidswet ingetrokken, en zljn de veiligheidsbesluiren
onder de werking van de nieuwe v/et gebracht. Het \rBR komt direct op gron<I
van de Arbowet tot stand (maar het heet desondanks "veiligheidsbesluit,, en niet
"arbobesluit").
Het \rBR is in zekere zin het sluitstuk van de oude wetgeving. Het moet immers
regels geven voor het hele gebied dat door de oude wetgeving niet werd bestre-
ken. Het draagt ook duidelijk de sporen van die "ouderdom": de indeling en het
taalgebruik zijn ontleend aan de veitigheidswer en de oudere veiligheidsbeslui-
tenl en de inhoud is maar gedeeltelijk afgestemd op de tegenwoordige benade-
ring van de arbeidsomstandigheden. In feite is het vBR een soort uittreksel uit
het veiligheidsbesluit Fabrieken of '§Terkplaatsen van 1938. De inhoud en de rer-
minologie doen vaak denken aan yooroorlogse en zelfs 19e-eeuv/se situaties.
Computers en beeldschermen, bijvoorbeeld, zijn in het \rBR opvallend afwezig,
en aan ergonomische aspecten wordt nauwelijks aandacht besteed.

WAAROM EEN YBR?
In de nota van toelichting bij het \rBR staat te lezen waarom de regering dit vei-
ligheidsbesluit belangrijk vindt. Er zijn <lrie hoofdmotieven.
Ten eerste hoopt de regering door het geven van minimumvoorschriften te
bereiken dat onduidelijkheden of onenigheden tussen werkgever en werkne-
mers opgehelderd worden.
Ten tweede moet de Nederlandse wetgeving voldoen aan richtlijnen van de EG,
en wel speciaal aan de Richtlijn Arbeidsplaatsen. Die richtlijn staat niet toe dat er
voor een groot deel van de arbeidsplaatsen geen veiligheids- en gezondheidsre-
gels zouden gelden. (Er is een NlA-boekje met uitvoerige informatie over de
Europese richtlijnen: "Nieuwe grenzen aan arbeidsomstandigheden,,.)
En ten derde is er nog veel tijd nodig om goede besluiten tot stand te brengen in
de geest en volgens de aanpak van de Arbowet. Er zal zeker nog 5 tot lO jaar
oyerheen gaan voordat er een stelsel van moderne Arbobesluiten is.

ARBEIDSBESCHERM/NG
Het VBR is gericht op de arbeidsomstandigheden, dat wil zeggen op de veilig-
heid, de gezondheid en het welzijn van werknemers. Het besluit is niet gericht
op cliënten of consumenten, bijvoorbeeld de klanten in een winkel of de bewo-
ners van een bejaardenhuis. voor de bescherming van cliënten en consumenten
gelden andere regels, zoals bouwvoorschriften, brandveiligheidsvoorschriften,
voorschriften voor de hygiëne, eisen van vakbekwaamheid.

RED E LI J KH EI D S CRIT E RI U M
op veel plaatsen in het vBR staat dat een regel geldt "voorzover dit redelijker-
wijs kan worden gevergd", of "tenzii dit redelijkerwijs niet kan worden ge-
vergd". Men zou de indruk kunnen krijgen dat hierdoor een zojuist gegeven
regel weer ontkracht wordt, of dat een duideliike norm vervaag<I wordt. Dat is
echter niet de strekking van zo'n bepaling.
Het uitgangspunt \/an het VBR (en van de Arbowet waar het VBR op steunt) is



dat er gezorgd moet worden voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn, en

dat dat best wat mag kosten in geld, in inspanning, in tijd of in aandacht. Maar

natuurlijk kunnen ef situaties zlinwtatirt het onredeliik is om te verlangen dat een

bepaalde regel naar de letter wordt uitgevoerd. Om een voorbeeld te noemen:
Een groot kctntoor beeft geen a,parte scbaftgelegenbeid. Interne uerbouuing is

wel mogelijk, maar daardoor zouden sommige tuerkplekken te klein utorden.

Het pand is belemaal ingeboutad, dus uitbreiding is niet mogeliik. Maar ouer
bet algemeen is men uel teureden met de regeling dat één uctn de uterkkamers
gebruikt wordt uoor de luncbpauze. In die kamer ziin ook uoorzieningen
uoor afleiding en ontsQannins.
In zo'n situatie kan bet onredelijk zijn om bet kantoor te uerplichten tot uer-

buizen, alléén omdat er een scltaftgelegenbeid moet komen. Het wordt
natuurlijk iets anders als bet bedriif in de nabiie toekomst uitbreiding uan
uerk uertaacbt en op alle kamers een extra bureau laat neerzetten.
§(/at "redelijk" is wordt door de Arbeidsinspectie beoordeeld. Niet door de werk-
gever of door bijvoorbeel«I werkgevef en wefknemers gezamenliik. Het redelijk-
heiclscriterium betekent dat de Arbeidsinspectie niet strikt de hand hoeft te hou-

den aan de letter van het VBR, maar een zekere beleidsvrijheid heeft. Het doel is
dat er voor goede arbeidsomstandigheden gezorgd wordt. Als in het geheel van

de inspanningen daarvoor niet voldaan kan worden aan een bepaalde regel,

hoeft clat nier onoverkomelijk te ziin. IleÍ zal overigens duidelijk ziin, dat de

Arbeidsinspectie die vrijheid alléén heeft als het er in een bepaald artikel van het
\rBR uitdrukkelijk bij staat.
De Arbeidsinspectie geeft Voodichtings- en Publikatiebladen uit (V- en P-Bladen)

waarin het beleid wordt toegelicht en normen bekend worden gemaakt.

OYERGANGSREGEI.ING
Zoals <le meeste wetten en besluiten kent ook het \rBR een overgangsregeling.
Die komt erop neer, dat bestaande situaties aangepast moeten worden "voorzo-

ver dat redelijkerwijs kan worden gevergd". Bii nieuwe situaties gelden van meet
aÍ aan en onverkort de bepalingen van het \rBR.
Het kantoof uit het bovenstaande voorbeeld zou dus wellicht niet voof een apaf-

te schaftgelegenheid hoeven te zofgen. Maar als het zou vefhuizen naaf een
ander pand, ofals het een nieuw pand zou laten bouwen, dan zou daar wel een

aparte schaftgelegenheid in moeten zitten.
Natuudijk geldt deze ovefgangsfegeling niet voor alle bepalingen van het VBR.

Het gaat met name om situaties die alleen tegen zeer hoge kosten aangepast zou-

den kunnen worden aan de eisen van het VBR. Denk daarbii vooral aan ingrii
pende verbousiingen.
In de toelichting bii artikel 91 wordt hier uitvoeriger op in gegaan.

EIS TOT NAI.EYING
De Arbeidsinspectie heeft niet alleen de mogelijkheid om naaf redelijkheid af te

wijken van sommige regels van het VBR. Zli heeft ook de bevoegdheid om in
concfete gevallen te beslissen hoe de regels uitgelegd moeten worden en nale-

ving daarvan te eisen. Die bevoegdheid is geregeld in artikel 36 van de Arbowet
en in artikel 81 van het VBR. De Arbeidsinspectie oefent dus niet alleen toezicht
uit op de uitvoering van het VBR. Ook de interpretatie van het \rBR is in handen
gegeven van de ArbeidsinsPectie.



Zorn eis tst nalevi{g kaq geÍich aiin tst de werkgleveE rnaar odk tot §/erkne-
mers. Immers, op grond vzn artikel 79 en 8O zijn zowel de werkgever als de

10 werknemers verplicht zich te houderr aan de vr.rorsetrriftErr uui herfuR. Ze heb-
ben daari n wel versc hil I ende verantwoordel ij kheden.
Meer infurmatie hierover sEat in dè.toelichting bij:artftei 91.



De tekst die is afgedrukt in dit boek, is gebaseerd op het
Veiligheidsbesluit Restgroepen zoals gepubliceerd in het
staatsblad (nr. 491, l99o).
Het NIA accepteert geen aansprakelijkheid in geval van oniuisthe-
den in de onderstaande tekst. 'w'ie zich wil beroepen op het Veilig-
heidsbesluit Restgroepen dient de originele tekst te raadplegen.
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HOOFDSTUK I

1.

2.

TOEPASSINGSGEB'ED

Het bij of krachtens dit besluit bepaalde is van toepassing met
betrekking tot arbeid, waarop het Veiligheidsbesluit voor
fabrieken of werkplaatsen 1938 (Stb. 872), het Landbouwvei-
ligheidsbesluit (Stb. 1950, K lOD of het Veiligheidsbesluit
Binnenyaart (Stb. 1963, 170) niet van toepassing is

Dit besluit is niet van toepassing op arbeid op of aan een bin-
nenvaartuig s/aarop ingevolge de artikelen I en 2 van het
Veiligheidsbesluit binnenv^arÍ dat besluit niet van toepassing
is, noch op stuwadoorsarbeid als bedoeld in artikel 1, onder-

deel c, van het Veiligheidsbesluit Stuwadoorsarbeid (Stb'

1950, K 519) en op stuwadoorsarbeid aan oorlogsschepen,
vissersschepen en Rijksvaartuigen als bedoeld in artikel 1,

onder a, van dat besluit.

Toelicbting
Artikel 1 geeft op een nogal ingeutikkelde manier aan op Laelke

gebieden bet Veiligbeid,sbesluit Restgroepen (VBR) uan toepas-
sing is. Ingeuikkeld, omclat er uoornameliik in stadt wactrop bet
VBR niet aan toepassing is. Het besluit is dus uan toepassing op

alle arbeid die niet uitgezonderd is.

Lict 1 zegt: bet VBR geldt niet uoor arbeid die onder bet Veilig-
beidsbesluit Fabrieken of \Yerkplaatsen UBF), het Land-
bouutueiligbeidsbestuit (LVB) of bet Veiligbeidsbesluit
Binnenua.art (yBB) ualt. Het geldt dus wel uoor alle cr.ndere

arbeid.

Verd.er gelíten bierbii de definities uan de Arbouet. Volgens die
definities is urijutel iedereen die een ander uoor zich laat uer'
ken raerkgeuer (ook als er juridiscb geen sprake is uan een

arbeidsouereenkomst). En uerknemer is uriiwel iedereen die
uoor een ctnder uerkt.
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Lid 2 lijkt ingeuikkelder dan het is. In bet VBB zijn bepaalde
uormen uan arbeicl in de binnenuaart uitgezonderd. Die blijuen
ook in bet VBR uitgezonderd. Hetzelfde is het geual met uorlnen
uan stuuacloorsarbeid die uitgezonderd zijn in bet
Veiligbeidsbesluit Stutaacloorsarbeid UBS). Daar geldt bet VBR
ook niet uoor.

Let wek Bij hetzelfde uterk kunnen u)e met meerdere ueiligbeids-
besluiten te maken bebben. Zo geldt uoor stutltzdoorsctrbeid
zoutel bet VBR als bet VBS. Verder is in artikel 1 bijuoorbeeld het
Electrotechniscb ueiligbeidsbesluit (EVB) niet als uitzondering
genoemd. In een fabriek kunnen ue dus te maken bebben met
bet VBF en het EVB, en in een tbeaterunet bet VBR en bet EVB. Er
zijn nog meer ueiligbeidsbesluiten d.ie in artikel I niet als uit-
zondering genoemd. zijn, en waarbij een dergelijke situatie zicb
kan uoordoen.

Iema.nd die zeker wil ueten of zijn/baar uterk onder bet VBR
ualt, zou eerst drie andere ueiliglteidsbesluiten moeten raadple-
gen: bet VBF, bet LVB en het VBB. Dítt maakt het beboorlijk inge-
uikkeld om te achterltalen uelke utetgeuing u'e moeten naleuen,
en hoe ute dat moeten doen.
Een uitputtende opsomming uan alle soorten taerk uaar bet
VBR uoor geldt, is niet te geuen. Aan de liist bieronder zal ecbter
niet ueel ontbreken. Het VBR geldt uoor:

- Commerciële dienstuerlening:
banken, uerzekeringsruaatschítppij en, uinkels, grctcttban-
delsbedrijuen, distributiecentra, reisorganisaties, uitzencl-
bureaus, ctutoma.tiseringsbedrijuen, arcbitectenbureaus,
aduiesbureaus, scboonmaakbedrijuen, glazenuasserij en;

- Niet-commerciële dienstuerlening:
kantoren uan uerknemers- en uterkgeuersorganisctties,
consumentenorganisaties, sticbtingen, uere n igi nge n ;

- Ouerbeid:
ministeries, rij kscliensten, prouincies, geme enten, gemeen-
telijke instellingen, politiebureaus, brctndueerkazernes,
u aterscb ctpp en, b e drijfss clc app en ;

- Gezrtndbeidszorg:
ziekenbuizen, uerzorgingstebuizen, uerpleegbuizen,
bej aardentehuizen, klinieken, kindertebuizen, gezinszorg,
instellingen uoor geestelijke gezondbeidszorg, bureaus

' uoor mdatscbappelijk uerk;
- Culturele instellingen:

bibliotbeken, musec4 tbeaters, bioscopen, pretparken, con-
certgebouuen, culturele en sociaal-culturele centra, sport-
centra;

- Penitentiaire inricbtingen (geuangenissen);
- Horeca:

b otels, café's, restíturants, bars, snackbars;
- Begrafenisinstellingen.



HOOFDSTUK II

VOORSCHRIFIEN VOOR VEILIGHEID,
GEZONDHEID EN WEIZIJN

§ 1 Verlichting en uitzicht noor buiten

Alle open of besloten ruimten die door werknemers worden
gebruikt, moeten gedurende de aanwezigheid van de werknemers
hetzii door daglicht, hetzii door kunstlicht, hetzii door beide, vol-
doende en doelmatig ziin verlicht.

1. Bii het verrichten van arbeid moet de plaats waar wordt
gewerkt, hetzij door daglicht, hetzij door kunstlicht, hetzij
door beide voldoende en doelmatig zijn vedicht.

2. Op de plaats binnen overdekte ruimten waar wordt gewerkt,
moet rechtstreeks invallend zonlicht kunnen worden geweerd.

1.In een inrichting waar meer dan lO0 personen aanwezig ple-

gen te zijn moet, indien de arbeid geheel of gedeelteliik bii
kunstlicht wordt verricht, voor de gevallen waar bii storing in
de vedichting een gevaarlijke situatie kan ontstaan, een zodani-
ge noodvedichting zijn gewaarborgd daÍ een veilig heenkomen
van de werknemers verzekerd is.

2. Onze Minister kan met betrekking tot het in het eerste lid
bepaalde nadere regelen stellen.

1. Kantoorlokalen en andete besloten ruimten waar plaatsgebon-

den arbeid wordt verricht die in geringe mate contacten met
zich meebrengt moeten voorzien zlinvan lichtopeningen waar-
door het daglicht kan toetreden en waardoor uitzicht op de

omgeving buiten het gebouw, waarvan het werklokaal deel uit-
maakt, wordt verschaft vanaf de plaats waar arbeid wordt ver-

richt.
2. Met betrekking tot de grootte van die lichtopeningen moet aan

de twee navolgende voorschriften zlin v oldaan:.

a.het gezaÍnenlijk oppervlak van de lichtopeningen waardoor
daglicht kan toetreden, moet ten minste 1/2O van het vloer-
oppervlak van het werklokaal bedragen, en

b.de gezamenlijke breedte van de lichtopeningen waardoor uit-
zicht op de omgeving wordt verschaft, moet ten miflste 1/10

van de omtrek van het werklokaal bedragen.
3, Ruimten als be<Ioeld in het eerste lid, van elkaar of van een

andere besloten ruimte gescheiden door wanden die voor meer

dan de helft uit helder, doorzichtig materiaal bestaan, worden
voor de toepassing van het tweede lid als één ruimte
beschouwd.

r3
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4. Dit artikel vindt geen toepassing voor zover cle aard van cle
werkzaamheden of de functie van de ruimte zich tegen toetre-
ding van daglicht verzet dan wel indien in het werklokaal over-
dag door niemand gedurende meer dan twee uren arbeid
pleegt te worden verricht.

Toelicbting
Zouel in artilael 2 als in artikel 3 taordt bet woorcl ,'doelmatig"
gebruikt. Wat "tlctelmatig" is bang;t af uan de aard uan bet werla
dat op een bepaalde plaats gedaan taordt. Naargelang de aarcl
uan bet uerk kan de uerlichting uerscltillend geregelct worclen.
Dat geldt ook uoor de keuze uan daglicbt ctf kunstlicttt, of cte
combinatie uan die htee.

Artikel 3 lid I zegt dítt bebalue de ruimte (kótntoor, magazijn,
gang, kleedkamer, enzouoorts) ook de werkplek (bureau, stel-
ling, ctanrecbt enzouoorts) goed uedicht moet zijn. Dat bcteft
niet per se te g4ebeuren met zoueel mogelijk claglicltt.

De Arbeiclsinspectie beeft normen uoor de uerlicltting in uerscltil-
lende situaties. Speciaal uoor kantoren worden nog normen ont-
wikkeld. Zie bieruoor het concept-publikatieblad Cp 2l
"Kantoren inricbten".

Het eerste lid uan artikel 4 scbrffi uoor dat er nooduerlicbting
moet zijn in inricbtingen:
- Luaar geutoonlijk rneer dan 100 personen aanwezig zijn Oet

tael: er staat "personen" en niet "taerknemers", clus ctok
bezoekers en uerpleegclen of beutoners moeten mee54etelcl
uorden);

- en u)aar bet werk gebeel of ged,eeltelijk bij kunstlicltt ged,aan
uordt:

- en taaar geuaarlijke situítties kunnen ontstaan als de nor-
male uerlicltting uitualt.

De tenn "inrichting" is een algemene en neutrale aancluicling,
een uerzamelnaam u)aarmee onder meer instellingen, organisa-
tie§, kantoren, tebuizen en gebouwen bectoelct uorden.
In bet concept-publikatieblad uctn de Arbeidsinspectie (Cp 2l
"Kantoren inricltten") staan normen uoor de nooeluerlichting.

Lid 2 uan artikel 4 geeft aan de Minister uan Sociale Zaken en
Werkgelegenbeid de beuoegclbeid om bij ministerieel besluit
meer gedetailleerde regiels te geuen uoor cle nooduerlichting, bij-
uoorbeeld ouer bet ctantal licbtpunten, de licbtsterkte, en de tecb-
niscbe bijzctnclerbeden uan de installatie.

Artikel 5 gaat uit uan de gedacbte clat mensen die binnensbuis op
een uaste plek werken, zicb prettiger uoelen (en dus ook beter uerk
leueren) ak ze naar buiten kunnen kijken. Die mogetijkbeicl moet
hen dan ook geboden worden, tenzij dat aanuege bet soort uerk



of het soort ruimte niet kan (denk aan de clonkere kamer ua'n een

fotograaf of de röntgenkamer in een ziekenbuis). Artikel 5 geldt
uooral uoor krtntoren en uergelijkbare ruimten (tekenkamers,

arcbiefruimten), en in bet algemeen uoor ruimten tt)adtr plaats-
gebonden uerk uordt gedaan dat ueinig mogelijlabeden biedt
uoor beueging en uoor contacten met andere mensen.
In cle nota uan toelichting bii bet VBR scbrffi de regering, dat
het geuenste elfect ook bereikt kan uorden door ueeluuldige
c()ntdcten met klanten en bezoekers. Artikel 5 geldt dctarom niet
uoor bijuoorbeeld caissières in een supermrsrkt oÍ receptionisten
in een ziekenbuis, en in bet etlgemeen niet uoor ruimten udar
pla.atsgebonden taerk tuord't ged.aan dctt ueel contacten met
andere mensen met zicb mee brengt.

In cte publikatieblaclen uctn de Arbeidsinspectie is te lezen, boe

in uerscbillencle situaties aan de daglicht- en uitzicbtuoorscbrif-
ten uoldaan kan utorclen.

Verd.er Lezen
Arbeiclsinspectie Publikatie P 30 "Boutt-t en inricbting uan
bed ri.jfs r u i m I e n ". I 983.

Arbeiclsinspectie Publikatie V 13 "Werken met beeldscltermen",
1990.

Arbeid.sinspectie Publikatie S 51 "Daglicbt en uitzicht in kan'
toorgeboutaen", 19BB.

Arbeid,sinspectie Publiktttie S 72 "Een andere kiile op de aanbe-
ue lingen uoor uerlicbtingssterkte bii binnenueiliclcting", 1 989.

Ontuerp Nederlandse Nctrm NEN 3OB7 "Principes en toepassin'
gen uan uisuele ergonomie", 1990.

Nederlandse Stichting uoor Verlicbtingskunde, "Aanbeuelingen
uoor binnenuerlichting", I 98 1.

sticbting Bouut Researcb, rapport 1j9 "systemen uoor kantoor-
uerlicbting; zuinig, dctelmatig en gebruikersuriendelijk".

Leebeek, H.H., "Werkplekuerlicbting", Sticbting Verkplek-
uerbetering in Bedriif en Kantoor, 1989

Neclerlands Instituut uoor Arbeidsomstandigbed'en NIA, "Prettig

werk op een gezond kantoor", 1991.

Neclerland,s Instituut uoor Arbeidsomstandigbeden NIA,
"Liclttwijzer", 1990.
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§ 2. zindeliikheid

Alle open of besloten mimten die door werknemers worden
gebruikt, moeten zindelijk en zoveel mogeliik vrif van stof wor<Ien
gehouden.

l. Indien werknemers bloot staan aan r.,uil of stof. moet zich in of
in de nabijheid van de werklokalen een voldoende aantal was-
bakken bevinden. De wasbakken moeten zindelijk worden ge-
houden, functioneel zijn geplaatst, beschikken over koucl en
zonodig warm stromend water en yan het benodigde zijn voor-
zien.

2. Indien werknemers zodanig bloot staan aan l,uil, stof of hoge
temperatufen dat een reiniging van het lichaam nodig is «Iie
meer omvat dan die van handen en gezicht of zulks uit de aar«I
van hun arbeid voorlvloeit, moet tevens een voldoende aantal
douches aanwezig zljn. De douches moeten zindelijk worclen
gehouden, doelmatig zijn ingericht en naar seksen gescheiden,
beschikken over q/arm en koud stromend .water en van het
bcnodigde zijn voorzien.

Toeliclcting
Met bet uoord "stof in artikel 6 en 7 uordt ltuisltouctetijk stof
becloeld.

Met bet uoord "uuil" in a,rtikel 7 uorden alle organiscbe en
anorganiscbe stoffen bedoeld die buiten bet uerk als uuil u.tor-
clen gezien. Bijuoorbeeld bet tarwemeel uaar een meelsjcturaer
mee bestouen raakt, of de baklucltt clie een fritesbakker om zicb
been krijgt.

Bij "bet benodigde" in afiikel 7 taordt gedacht aan reinigings-
micldelen en droogmiddelen. De keuze is afbankelijk uan d.e
stolfen u)aarmee men in aanraking is getaeest. De mictdelen
tnoeten gescltikt zijn om de uerontreiniging ongedctctn te maken.

§ 3. Temperotuur en luchtverversing

l. Beskrten ruimten die regelmatig door werknemers plegen te
worden gebruikt, moeten gedurende de aanwezigheicl van clie
werknemers voldoende ziin verwarmd.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op besloten ruimten waar-
bij de aard van de aanwezrge goecleren zich tegen zodanige ver-
warming verzet of op besloten ruimten ten aanzieÍ u/.aarvan
zodanige verwarming in redelijkheid niet kan worden ver_
langd. Alsdan moeten aan de werknemers ter bescherrning
tegen de koude doelmatige middelen ter beschikking wor«1en



gesteld. De werknemers moeten bovendien in de gelegenheid

worclen gesteld zich regelmatig terug te trekken in een ruimte
die voldoende is verwarmd.

In deze paragraaÍ \ilordt verstaan onder temperatuurindex de
grootheid bepaald met behulp van de formule

42tl - Stlr

34+tl-tl,

uit de terzelfder tijd en plaats gemeten droge luchttempera-
tuur (tl) en natte luchttemperatuur (tln), beide uitgedrukt in
graden Celsius. onder droge luchttemperatuur wordt verstaan
de temperatuur welke wordt aangewezen door een tempefa-
tuumeettoestel, waarvan het gevoelige meetgedeelte droog is

en tegen straling is afgeschermd. Onder natte luchttempera-
tuur wordt vefstaan de tempefatuur welke wordt aangewezen
<loor een temperatuurmeettoestel, waatYar' het gevoelige

meetgedeelte is omwikkeld met een vochtig poreus materiaal,
waadangs de lucht in beweging wordt gehouden.

2. Indien de luchtsnelheid niet meer dan 1 m/s bedraagt en de

droge luchttemperatuur en de stralingstemperatuur niet meer
clan 5oC verschillen, geldt ter plaatse waar de arbeid wordt
verricht artikel 10. Voor de toepassing van de vorige volzin
worclt de stralingstemperatuur (ts) berekend uit de globetem-
peratuur (tg) en de droge luchttemperatuur (tl) volgens de for-
mule: ts - ztg - 1. Onder globetemperatuur wordt verstaan de

temperatuur welke wordt aangewezen door een temperatuuf-
meettoestel, waaÍvan het gevoelige meetgedeelte zich bevindt
in het centrum van een holle dof-zwarte bol met een diameter
van 15 cm.

í n ' Ï::'Jxï::'J:ïïïffiJïï;;:'"n'mag 
de temperatlrurin.

I L 2. In afwiiking van het èerste lid mag de temperatuurindex L-r. \, meer dan 29 bedtagen in omstandigheden dat redeliikerwijs
niet kan worden verlangd daÍ aan het eerste lid wordt voldaan,
mits de arbeidsduur ter plaatse wordt beperkt en daarop aan-

sluitend zo mogelilk tiideliik verblijf in een koelere omgeving
wordt verschaÍt. Deze omstandigheden worden geacht aanwe-

zig te ziin onder meer in of bij een kunstmatig verwarmde
drooginrichting, oven of stoomketel; bij warm weer in een bij-
zonderc open of besloten ruimte; bij een bedrijfsstoring; dan
wel bil bijzonder warm v/eer.

3. Indien de temperatuurindex L buiten niet meer dan 18

be<Iraagt, mag de temperatuurindex in een werklokaal, behou-
dens het bepaalde in het vijfde lid, niet meer bedragen dan 23.

4. Indien de temperatuurindex L buiten meer dan 18 bedraagt,
mag de temperatuurindex L in een werklokaal, behoudens het
bepaalde in het viifde lid, ten hoogste 5 meer bedragen.
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Teneinde Íarotere verschillen in de indices dan 5 te voorko-
men, moeten doelmatige micldelen zijn aangewend zoals een
voldoende warmte-isolerende constructie van de werklokalen,
technische voorzieningen ter regeling van het binnenklimaat
of zonweringen.

5. In afwijking van het derde en vierde lid mag in een werklokaal
arbeid worden verricht wanneer redelijkerwijs niet kan wor-
den vedangd dat aan het derde en vierde lid wordt voldaan.

1. In besloten ruimten die door werknemers worden gebruikt
moet voldoende ventilatie zijn gewaarborgd.

2. Hindedijke tocht moet in ruimten, als bedoeld in het eerste
lid, worden vermeden.

Toelicbting
Artilael 8 spreekt uoor zicbzelf. De betekenis uan bet begrip
''reclelijkbeid" in lid 2 wordt toegelicltt in de inleiding onder bet
k opj e " re de lij k b eidscriterium ".

Artikel 9 beuat boofdzakelijk definities en meetprocedures. De
regering scbrffi in de notcz uan toelicltting dat cle temperatuur-
inclex L uerouderd is. Er komt te zijner tijd een nieuu.)e tekst
uoor dit artikel.

Artikel 1O beeft de bedoeling te uoorkomen clat in te u)ótrme
omstandigheden geuterkt uordt. Het artikel geldt ctlleen uctor
situctties waar relatief ueinig uentilatie is Quclttsnelbeid minder
clan 1 m/s), en u.)ctctr ueinig uersclsil is tussen droge lucbttempe-
ratuur en stralingslemperatuur (niet meer dan 5" uerscbil). Zie
afiikel 9 lid 2. Denk bierbij aan magazijnen of lctodsen onder
niet-gei'soleerde golfplaten uaar de zon recbtstreeks op scbijnt.
Iid 1 uan artikel 10 zegt dat onder zulke omstandigbeclen niet
geuerkt mag uorden. Als dit probleem zicb uoordoet, boeft men
niet meteen ctan boutttkundige ueranderingen te denken. Het
probleem kan cxtk opgelost uord.en met organisatr.triscbe mactt-
regelen, bijuoorbeelcl een tropenrooster.

Lid 2 uan artikel 1O geeft aan clctt er uitzctncleringen op deze
ctlgemene regel mogelijk zijn. De betekenis uan bet begrip "rede-
lijkerutijs" Luordt toegelicltt in de inleicling onder bet kopje "recle-
lij kbeidscriterium ". Voor cle uitzoncleringssituaties geldt ta et dat
bet werk onder boge temperaturen uan korte duur moet zijn, en
clat er aansluitend gelegenheid uoor afkoeling m<tet zijn.

Lid 3 en 1 uan artikel 1O geuen regels uoor bet uerscbil tussen
binnen- en buitentemperatuur. Lid 5 zegt clat aan die regels niet
uoldaan br,teft te tuorden "u)anneer dat redelijkeruijs niet kan
utorden uerlangd". Zie bieruoor de toelicbting in de inleicling.
De Arbeiclsinspectie heeft aanbeuelingen uoor bet binnenkli-
maat in kantoren;

lt



- lucbttemperatuur 's uinters 2O - 24'C;
- lucbttemperatuur 's zomers 22 - 27'C;
- relatieue luclttuoclttigbeid tussen 3O en 7C)%;

- luchtsnellteid tussen 0,1 en 0,3 m,/s.

Zie bet concept-publikatieblad CP 21 "Kantoren inricbten"'

Verd.er l.ezen
Arbeiclsinspectie, Publikatie P 3O "Bouttt en inricbting uan
bed rijfsru i mlcn ". I 983.

Neclerlandse Norm NEN 1OB7 "Ventilatie uctn wctongebrtuuen".

Nederlandse praktijkriclttlijn NPR 1088 "Ventilatie uan Looonge'

br.tuwen".

Nederlandse Norm NEN-ISO 7730 "Gematigde tbermiscbe kli-
maatomstandigbeden - Bepaling oan de indices PMV en PPD en
omscbrijuing uan cle uoonoaarden uoor tbermiscb comfort",
1989.

Vereniging uan Nededandse Gemeenten, "Model Bouuuerorde'
ning".

Ministerie VROIL "Notitie Binnenmilieu", I 986.

Ministerie VROM, "'íYonen in een gezond. binnenmilieu", 1988.

Sticltting Instituut uoor Studie en Stimulering uan Onderzoek op
bet gebied uan g;ebouutinstallaties (ISSO), researchra,pport I
"Onderzoek naar minimum uerse lucbtttteuoer", 1981'

Nederlandse Instituut uoor Arbeidsomstandigheden NIA,
"Prettig uerk op een gezond kantoor", 1991.

§ 4. Voorkomen von ongelukken

1. Getrouwen

1. Gebouwen en andere opstallen moeten uit deugdelijk mate-
riaal bestaan, van deug<lelilke constructie ziin en in zoclanige
staat verkeren, dat er geen gevaar bestaat voor het geheel of
ge<leeltelijk instorten of omvallen.

2. Vloeropeningen, wandopeningen, bordessen, galerijen en der-
gelijke moeten, voor zover zrj gevaat voor vallen opleve-
ren, doeltreffend afgeschermd zijn.

3. Vloeren, trappen, bordessen, galerijen, afdekkingen van vloer-
openingen en dergelijke moeten uit deugdeliik materiaal
bestaan, van deugdelijke constructie zijn en in goede staat ver-
keren. Zti moeten voldoende veiligheid bieden tegen vallen

lL)
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door uitglijden, struikelen of misstappen.
4. Schuif- of roldeuren en kanteldeuren moeten tegen uitlichten

of aflopen, dan wel tegen vallen geborgd zijn.

Trappen wa Ívan de breedte 1,20 m of meer bedraagt, moeten aan
beide zijden, alle overige trappen moeten tenminste aan één zljde,
van een doelmatige leuning tuoorziela zijn.

2. Ladders, verplaatsbare trappeÍr en stelgers

1. Ladders, trapleren en andere verplaatsbare trappen moeten
van deugdelijke constructie ziifi, voldoende sterk zijn, vol-
doende stiifheid bezitten en in goede staat van onderhoud ver-
keren.

2. Ladders, trapleren en andere verplaatsbare trappen moeten
zodanig worden opgesteld, dat zli niet kunnen uitglijden,
omvallen, dan wel anderszins gevaaÍ kunnen opleveren.

Houten ladders, trapleren en andere verplaatsbare trappen moeten
zijnvoorzien van sporten of tfeden, welke in bomen rusten.

De bomen van de ladder moeten tenminste 1 m uitsteken boven de
plaats, waartoe hij toegang geeft, voor zover niet op andere wijze
voldoende veiligheid bij het op- of afstappen wordt geboden.

Trapleren hoger dan 1 m moeten van een handgreep of steun zijn
voorzien, v/elke tenminste 0,60 m uitsteekt boven de hoogste
trede.

1. Steigers, hangsteigers mede daaronder begrepen, alsmede hun
onderdelen moeten uit deugdelijk materiaal bestaan, van een
deugdelijke constructie ziin en in een goede staat verkeren.

2. Regelmatig moet door of namens de werkgever zijn vastge-
steld dat de steiger voldoet aan het in het eerste lid bepaalde.

Toelicltting
Niet alleen de uterkgeuer, mítar ook de uterknemers zijn uerant-
woordelijk aoor ueiligbeid, gezondbeid en uelzijn op bet u)erk.
In artikel 8O uan bet VBR is bepaald dat ook taerknemers uer-
plicbt zijn het uoorscbrift uan artikel 12 lid 2 na te leoen.
Hetzelfde geldt aoor artikel 14 lid 2 en uoor artikel 16.

Verder l.ezen
Arbeidsinspectie, Publikatie P JO "Bouut en inricbting uan
bedrijfsruimten", 1 98j.

Nederlands Instituut t toor Arbeid.somstandigbeden NIA,
"Arbeidsomstandigheden kort en goed", 1991.
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3. Vallen

Bij het verrichten van arbeid, waarbij gevaar bestaat om van
een hoogte te vallen, moet een veilige steiger, stelling, bordes
of werkvloer zrjn aatgebracht of dat gevaaÍ tegengegaan zijn
door het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen of
dergeliike, tenzif zulks onmogelijk is of in redelijkheid niet kan
worden gevergd.
Het eerste lid is niet van toepassing op arbeid welke op vol-

doende veilige wijze op een ladder, trap, ladderstelling of der-
gelijke kan worden verricht.
Indien de in het eerste lid genoemde voorzieningen niet of
slechts ten dele kunnen worden aangebracht of indien aan-

brengen of wegnemen van de voorzieningen grotere gevaren

meebrengt dan cle arbeid ter beveiliging waaflr'an zii zotden
dienen, moeten ter voorkoming van het gevaar voldoende
sterke en voldoende grote vangnetten of doelmatige veilig-
heiclsgorclels met vanglijnen van voldoende sterkte op doelma-
tige plaatsen en wijze worden aangebracht, dan wel andere
technische middelen worden toegepast die tenminste eenzelf'
de mate van beveiliging van de in het eerste lid bedoelde
arbeid geven.

Toelicbting
Het begrip "red.elijkbeid" in artikel 19 lid 1 uordt tctegelicbt in
de inleiding onder bet kopje "reclelijkbeidscriterium".

Verd.er lezen
Arbeictsinspectie, Publikatie P 6 "stalen steiSers, opgeboul'ucl uit
stalen pijpen die onderling door koppelingen ziin uerbc-tnden"'
I 989.

Arbeid.sinspectie, Publikatie P 15 "Aanuiizingen uoor de bouu,
bet gebruile en bet onderbttud uan in bottfdzaak uit rondbout
samengestelde staande steigers", I 962.

Arbeidsinspectie, Publikatie P 1 2O "Verplaatsbare bangsteiS;ers;

constructie, gebruile en onderlcoud", 1987.

Arbeiclsinspectie, Publikatie P I 5 l "Rr.tlsteigers; ueruaardiging,
gebruik en onderltoud", 1988.

4. Werktuigen

1. Onverminderd het in de volgende leden bepaalde moeten
krachtwerktuigen, clrijfwerken en al of niet door een kracht-
werktuig aangedreven werktuigen, voor zover zij gevaar voor
personen opleveren, doelmatig beschut zijn.

2l
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2. Indien een drijfwerk of een werktuig in beweging kan worden
gebracht op een plaats vanwaar dat drijfwerk of dat werktuig
niet geheel kan worden overzien, moet telkens onmiddellijk
vóór het op die wijze in beweging brengen van dar drijfwerk
of dat werktuig een sein worden gegeven, <lat duidelijk is waar
te nemen door anderen die zich bij dat drijfwerk of werktuig
bevinden.

3. Een werktuig <Iat door een krachtwerktuig aangedreven kan
worden, moet zo dicht mogelijk bij de standplaats van <Ie per-
soon die het werktuig bedient, zijn voorzien van een zodanige
inrichting dat het werktuig afzondedijk, veilig en met zeker-
heid kan worden stilgezet en niet dan opzettelijk weer in gang
kan worden gebracht.

4. Doorgangen langs werktuigen of tussen werktuigen, goederen
of vaste delen als muren, palen of kolommen moeten vol<Ioen-
de breed zijn en vrlj zijn gehouden van alles wat voor het ver-
keer gevaar kan opleveren.

5. Het opleggen en afnemen van drijfriemen, kabels, snaren en
kettingen in gang mag niet met de hand geschieden.

6. Onderhoud, zoals smeren, inspecteren, herstellen en reinigen,
aan een krachtwerktuig, werktuig of drijfwerk,
dient zodanig te geschieden, dat bij het verrichten van deze
arbeid zomin mogelijk geyaar optreedt. Zo mogelijk dient
deze arbeid bij stilstand van het krachtwerktuig, werktuig of
drijfwerk te geschieden.

Krachtwerktuigen, drijfwerken, werktuigen, toestellen, gereed-
schappen en leidingen moeten in zodanige staat v^n onderhoud
verkeren, dat zij daa«J,oor geen gevaar kunnen veroorzaken.

Toelicbting
Van artikel 2O gelden op grond uan artikel 8O de bepalingen in
led,en 2 en 4 t/m 6 als uerplicbtingen uoor werknetners.

In artikel 20 stítan nogal uat uerouderde termen.
"Krachhaerktuig" betekent motor; "drijfuterk" betekent aandrij-
uing.

Verder lezen
Arbeidsinspectie, Publikatie P 66 "Aanutijzingen uoor de con-
structie en het gebruik uan uangnetten", 196J.

5. Voertuigen en transportmiddelen

Voertuigen en transportmiddelen moeten uit deugdelijk materiaal
bestaan, van deugdeliike constmctie zijn, in goede staat verkeren
en zoveel mogelijk vrij gehouden zijn van uitstekende delen die
gevaat opleveren. Zij moetefl voorts zodanig ingericht zifi, dat zij



niet onverhoeds kunnen kantelen en hun lading niet ongewild kan

verschuiven of afvallen.

1. Voertuigen en transportmiddelen die door middel van een

eigen krachtwerktuig kunnen worden voortbewogen, moeten
veilig bestuurbaar zlirt en Yoorzien ziin van een deugdelijke
inrichting waarmede goed hoorbare geluidssignalen kunnen
worden gegeven.

2. Voertuigen en transportmiddelen, als bedoeld in het eerste lid,
moeten voorzien ziin van tenminste één deugdelijke remin-

richting. Indien die voertuigen of transportmiddelen elektrisch
worden ge<lreven, moeten voorzieningen zijn getroffen waar-

door wortlt voorkomen dat zii onverhoeds in beweging
komen, wanneer de bestuurder het voertuig of het transport-
middel verlaat of heeft vedaten.

3. Voertuigen en transportmi«Idelen, als bedoeld in het eerste lid,
mogen na gebruik niet worden achtergelaten in een zodanige

toestand dat onbevoegden die voertuigen of transportmidde-
len of mechanismen daarvan in werking kunnen stellen.

1. Stilstaande voertuigen en transportmiddelen moeten veilig
vastgezet ziln. De vorige volzin is niet van toepassing, indien
het voertuig of transportmiddel zich op een plaats bevindt,
vanwaar het niet onverhoeds in beweging kan komen.

2. Indien een trekken<l voertuig gekoppeld is aan een ander voer-

tuig of aan eeÍr werktuig, een last dan wel een vastzittend
voorwerp, moeten zodanige voorzieningen aangebracht ziin,
dat zowel het achteroverslaan als het op andere wiize kantelen
van het trekkende voertuig wordt voorkomen. Laatstbedoeld

voertuig moet voorts zodanig ingericht ziin, dat het aan- of
afkoppelen veilig kan geschieden en onverhoeds losraken van

de koppeling is voorkomen.

1. Met voertuigen en transpoltmiddelen mogen geen personen
worden vervoerd, tefizii zíi hebben plaatsgenomen op een

kennelijk daartoe ingerichte zit- of staanplaats, dan wel in een

voor personenvervoer geschikte laadruimte van een Yoor goe-

derenvervoer ingericht voertuig, niet zijnde een kipwagen of
dergelijke wagen.

2. F-er zit- of staanplaats als bedoeld in het eerste lid, alsmede de

toegangsweg tot die plaats moeten beveiligd zijn tegen het
gevaar van uitglijden, afvallen, knellen of getroffen worden
door vallende voorwerpen of gegrepen worden door bewe-
gende delen.

3. Met betrekking tot het vervoer van personen of van goederen

met een voertuig is voorts artikel 30, eerste lid, van overeen-

komstige toepassing.

Toelicbting
Artikel 23 lid I geeft een definitie utaar bandbediende steekuta'

23
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gentjes niet onder uallen. Schoonmaak- en boenrnacbines uallen
er ruel onder als de bediener er op een aparte zitltlactts op mee-

21 rijdt.
Artikel 2j lid 3 geldt op grond uan artikel B0 ook als uerplicb-
ting uoor uterkncmers.
Artikel 24 geldt ook ctls uerplicbting uoor taerknemers.

In artikel 25 taordt meerijden op kipkarren, trekkers en ctergelij-
ke uerboden (bebalue als daorr een aparte pctssagiersplaats uoor
is).
Lid 1 en lid 3 uan artikel 25 gelden octk ctls uerptichting uoor
tt:erknetnerS.

Verder lezen
Arbeidsinspectie, Publikatie
be círij uen; h eftrucks, tre kkers,
plaatsen", 1981.

P 143 "Transport en opslag in
uagens, transportroutes en stctpel-
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1. Liften moeten zijn voorzien van een inrichting die belet clat de

liftkooi kan neerstorten. Onder de liftmachine of zo noclig
onder het drijfwerk boven in <Ie liftschacht moet een doelmati-
ge vloer zljn aangebracht. De eerste volzin is niet van toepas-
sing op paternostediften en goederenliften met een maximum
hefuermogen van 1O0 kg waarvan <Ie beclieningsopeningen in
de schachtwand het betreden van cle liftkooi niet mogeliik
maken.

2. Liften moeten zijn v<>orzien van inrichtingen die verzekeren
dat, alvorens de liftkooi in beweging kan worden gebracht,
alle toegangen veilig zijn afgesloten en zo nodig gegrendeld en
dat de liftkooi automatisch tot stilstand komt, als zii de uiterste
standen heeft bereikt. De vorige volzin is niet van toepassing
()p paternosterliften, uit de hand gedreven goederenliften met
een maximum hefvermogen van 35 kg en uit de hancl gedre_
ven goederenliften met een maximum hefvermogen van 100
kg waarvan de bedieningsopeningen op 0,70 m of meer boven
de vloer zijn gelegen.

3. Overigens moeten liften van zodanige inrichtingen zijn voor-
zien, claÍ ongevallen zoveel mogeliik worden voorkomen.

6. tiíten

De artikelen 27 tot en met 30 zljn van toepassing op liften, waarop
het Liftenbesluir I (Stb. 1956, 167) nier van roepassing is.
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1. Liften met toebehoren moeten op doelmatige wlize zljn afge-

schermd en zodanig zijn ingericht, dat het geYaar dat personen
worden gekvietst door vallen, door knellen of door vallende
voorwerpen, zoveel mogelijk is voorkomen.

2. Een lift, welke niet bestemd is voor personenvervoer, mag niet
door personen worden gebruikt; bij de toegangen tot zo eetl
lift moet dit verbod duidelijk zichtbaar en onuitwisba t ver
meld zijn.

1. Met een lift mogen niet meer personen en mag niet meer
gewicht aan goederen tegelijk worden vervoerd, dan een vei-
lig gebruik toelaat.

2. Het maximum aantal personen of het maximum gewicht aan

goederen dat tegelijk met een lift mag worden vervoerd, moet
bij de toegangen of in de liftkooi duidelijk zichtbaa,r en onuit-
wisbaar ziin vermeld.

Toelicbting
Artikel 26: Het Liftenbesluit I, (oP grond uan de Wet op de

Geuaarlijke Werktuigen) is uan toepassing op elektriscb aange-
clreuen liften met betreedbare kooien' De artikelen 26 t/nx 30
uan bet VBR zijn zodoende uan toepa.ssing op liften die niet
elektrisch aangedreuen ruorden of niet betreeclbaar ziin, of
beid,e. Bijuoorbeeld spiizenliften in restaurants.

Afiiket 29 lid 2 en artikel 30 lid 1 gelden ook als uerplichting
uc.tor werknemers.

7. Hijs- en hetuerktuigen (niet ziinde liften)

1. Hijskranen, takels, lieren, hijsmasten en andere hijs- of hef-

werktuigen, anders dan liften en hun toebehoren, moeten uit
deugdelijk materiaal bestaan, van deugdelijke constructie ziin
en in goede staat verkeren. De in de vorige volzin bedoelde
werktuigen moeten voorts zodanig ingericht, opgesteld, ver-

ankerd en beschttt 21ifi, dat zli zo min mogelijk gevaal opleve-
fen.

2. In<lien er gevaar bestaat dat een hijs- of hefwerktuig onder de

invloe<I van wind zich zal verplaatsen of zal omvallen, moet
het werktuig zodartig zijn Yastgezet, dat het zich niet kan ver-
plaatsen onderscheidenlijk niet kan omvallen.

3. De ondersteuniflg van een hijs- of hefwerktuig moet zodanig
zijn, dat de stabiliteit van het werktuig daardoor niet in gevaar

wordt gebracht. Bestaat die ondersteuning uit een kraanbaan,
dan moet deze bovendien zodanig ingericht zIin, dat het van

de baan afraken van het werktuig zoveel mogelijk wordÍ voor-
komen.
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4. Een hijs- of hefwerktuig moet voorzierr zijnvarr een duidelijke
aanduiding die de bedrijfslast vermeldt. Uir die aanduiding
moet I/oof wat betreft:
a. een hijswerktuig dat een veranderlijke vlucht heeft, op

een zo gemakkelijk mogelijke wijze kunnen worden vast-
gesteld hoeveel bij elke gieklengte de bedrijfslast
bedraagt;

b. een hijswerktuig dat ingericht is om te werken zowel met
een enkelvoudig ingeschoren hijskabel als met eefl meer-
voudig ingeschoren hijskabel, op een zo gemakkeliik moge-
lijke wijze kunnen worden vastgesteld hoeveel voor elk van
die werkwijzen de bedrijfslast bedraagt.

5. Een aanduiding als bedoeld in het vierde lid moet onuitwis-
baar op één of meer doelmatige plaatsen en in elk geval nabij
de be<Iieningsplaats van her berrokken hijs- of hefwerktuig
aangebracht zijn, alsmede vanaf de bedieninp;splaats goed lees-
baar zljn.

6. Aan het districtshoofd moer, indien hij zulks mer betrekking
tot een hijs- of hefwerktuig schriftelijk vordert, door ovedeg-
ging van geÍlevens betreffende dat werktuig, zoals tekeningen,
berekeningen en schema's, worden aangetoond dat de inge-
volge het vierde li<I op het werktuig aangeduide bedrijfslast
onderscheidenlijk bedrijfslasten in overeenstemming is
onderschei<Ienlijk zijn met de daarover krachtens het elfde lid
gegeven voorschriften.

7. Bij een hijs- of hefwerktuig moet een duidelijke insrrllctie in de
Nederlandse taal aàfiwezig zijn, die de nodige gegevens bevat
betreffende het veilig gebruik en her deugdelijk onderhoud
van het betrokken werktuig. De instructie moet tevens de
nodige gegevens bevarten betreffende het op veilige wijze
monteren of demonteren van het werktuig of van onderclelen
daarvan, indien het monteren of demonteren meermalen moet
geschieden bij voorbeeld in verband met het op een
andere plaats opstellen yan het werktuig.

8. Een met een hijs- of hefwerktuig te verplaatsen last mag niet
zwaarder zrjn dan cle ingevolge het vierde lid op clat werktuig
aangeduide bedrijfslast aangeeft voor de stand of de omstan-
digheid, waarbij onderscheidenlijk waaronder het werktuig
wordt gebruikt, noch zwaarder zijn dan een veilig gebrr.rik toe-
laat. De vorige volzin geldt niet ten aa,nzien van een hijs- of
hefwerktuig, terwijl het een beproeving ondergaat, als voor-
geschreven in dit besluit.

9. Het verrichten van werkzaamheden met behulp van een hijs-
of hefwerktuig moet zodanig geschieden, dat gevaren waar-
aan de werknemers bij het gebruik van het werktuig kunnen
blootstaan, zoals het gevaar getroffen of gegrepen te worclen
door het werktr.rig, een onderdeel daarvan, dan wel door de
last van het werktuig, zoveel mogelijk worclen voorkomen.

10. Een hijs- of hefwerktuig mag slechts worden becliend cloor de
persoon die met de bedieninE; van het werktuig en met de aard
van de daarmede te verrichten werkzaamheden vertrouwd is.



11. Onze Minister kan met betrekking tot alle hijs- of hefwerktui-
gen dan wel met betrekking tot hijs- of hefwerktuigen die
behoren tot een door hem omschreven categorie nadere rege-

len stellen met betrekking tot het eerste tot en met het zeven-

de lid en het negende lid en zonodig bepalen in welke geval-

len aan die naderen regelen niet ofniet geheel behoeft te wor-
den voldaan.

1. Onverminderd artikel 31 moet met betrekkiflg tot hiiskranen
met een bedrijfslast die gelijk is aan of hoger is dan een door
Onze Minister vastgesteld minimum het volgende in acht wor-
den genomen.

2. Alvorens een hijskraan, na te ziin vervaatdigd dan wel ingrij-
pend te zijn hersteld of gewijzigd, voor de eerste maal in
gebruik wordt genomen, moet worden onderzocht:

a. de hijskraan: op deugdelijkheid van materiaal, construc-
tie, inrichting en stabiliteit, bii welk onderzoek de kraan
doelmatig moet v/orden beproefd, en

b. de ondersteuning van de kraan, zoals een kraanbaan: op
ligging en draagkracht, op deugdelijkheid van materiaal
en constructie, alsmede op aanwezigheid en deugdelijk-
heid van beveiligingsmiddelen.

3. Een hijskraan en de ondersteuning van de kraan moeten wor-
den onderzocht op goede staat, bij welk onderzoek de kraan
<toelmatig moet worden beproefd:

a. wanneer de kraan langdurig heeft stilgestaan of buiten
gebruik is geweest;

b. zo dikwijls zulks ter waarborging van een veilig gebruik
van de kraan redelilkerwiize noodzakelijk is en in elk geval
tenminste eenmaal Pet iaar.

In de gevallen omschreven onder a en b, moeten de onderzoekin-
gen en beproevingen ziin verricht voordat de kraan in gebruik
wordt genomen.

4. Indien een hijskraan, na demontage voor opstelling elders,
aanstonds opnieuw is opgesteld, moet de kraan, alvorens hij in
gebruik wordt genomen, op veilige werking worden onder-
zocht en beproefd.

5. Onderzoekingen en beproevingen als bedoeld in het tweede,
derde en vierde lid. moeten worden verricht door een door de
werkgever aangewezen deskundige persoon, onderneming,
dienst of instelling, voor zover Onze Minister met betrekking
tot alle hijskranen dan wel met betrekking tot hiiskranen die
behoren tot een door hem omschreven categorie, niet heeft
bepaald welke van de vorenbedoelde onderzoekingen en
beproevingen moeten worden verricht door een daartoe door
hem erkende persoon, onderneming, dienst of instelling.

6. Tot de voorwaarden die Onze Minister aan een krachtens het
vijfde lid vedeende erkenning kan verbinden, kunnen voor-
waarden behoren met betrekking tot het tarief dat de erkende
persoon, onderneming, dienst of instelling in rekening mag
brengen.
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7. In de nabijheid van een hijskraan, behorende tot een door
Onze Minister omschreven categorie, moet zich een geschrift
(kraanboek) bevinden. Dit geschrift moet met betrekking tot
die hijskraan gegevens bevatten als nader door hem geregeld
ten aanzien van de tot die categorie behorende kranen. Tot
vorenbedoelde gegevens behoren de bevindingen, verkregen
uit onderzoekingen en beproevingen als bedoeld in het twee-
de, derde of vierde lid en neergelegd door degene die de
vorenbedoelde onderzoekingen en beproevingen heeft ver-
richt.

8. Onze Minister stelt het model vast van een geschrift als
bedoeld in het zevende lid.

9. Het geschrift moet desgevraagd worden getoond aan de amb-
tenaren bedoelcl in artikel )2 van de Arbeidsomstandigheden-
wet.

10. Onze Minister kan met betrekking tot alle hijskranen clan wel
met betrekking tot hijskranen die behoren tot een door hem
omschreven categorie nadere regelen stellen met betrekking
tot het tweede, derde en viercle lid alsmede zonodig bepalen
in welke gevallen aan die nadere regelen niet of niet geheel
behoeft te worden voldaan.

De werknemers die hijs- of hefwerktuigen bedienen, moeten ter
plaatse waar z1j die werktuigen bedienen, alsmede op de toegangs-
wegen tot die plaats, beveiligd zijn tegen ongevallen door gevaar
veroorzakende delen van drijfwerk of werktuigen of door vallen.

Met een hijs- of hefwerktuig dat uitsluitend bestemd en ingericht is
voor het vervoer van goederen, mogen in de plaats van of tezamen
met goederen geen personen worden vervoerd.

Toeliclcting
Met bet "districtsbooÍd" in artikel 3 1 lid 6 tuordt bet districts-
hoofd uan cle Arbeidsinspectie bedoeld.

Artikel 31 lid 7 scbrffi uoor dat er een duidelijke instructie in
lcet Nederlands aanwezig moet zijn. De uerplichting uan artikel
6 uan de Arbouet uerualt daardoor niet! De taerkgeuer moet zor-
gen uoor een cluiclelijke instructie in cle taal die de macbinebe-
diener bebeerst.

Van afiikel J 1 geld.en de leden 8 en 9 ook als uerplicbting uoor
werknemers.

Lid 1 1 uctn artikel j I geeft de minister uan Sctciale Zaken en
Werkgelegenbeid de beuoegdheicl de regels uan artikel 3l uercler
uit te werken in een ministerieel besluit. Die uitgeuerkte regels
gelden clan ook als uerpliclcting uoor uterknemers.

Artikel 32 geeft extra regels uoor zu)are bijskranen. De grens

3
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uaarbouen die regels gelden, uordt door cle minister uastgesteld'

De regels uan artikel Jl blijuen gelden.

In lid. 5 uan artikel 32 staítt dat de minister kan beslissen utellae

deskund.igen beuoegd ziin tot bet onderzoeken uan zuare biis-
kranen uolgens cle leden 2 t/m 4. Als de minister dat niet gedaan

beeft, moet de uerkgeuer die deskundige(l) aanwijzen.

Licl 7 uan artikel J2 scbrffi uoor dat er bii elke bijskraan een

"krctanboek" moet ziin. In dat kraanboek moeten minstens alle
gegeuens uctn cle kraan staan d.ie te maken lcebben met de leden
2 t/m 1.

Volgens tid, B uan a'rtikel 32 beslist de minister uelke gegeuens in
het kraanboek moeten staan, en in uelke uorm.
Met tle ambtenaren in lid. 9 wordt de Arbeidsinspectie bedoeld'

Die ambtenaren mogen oueral kctmen (bebalue in uoningen),
en ze mogen alles doen wat nod.ig is uoor de handbauing en de

uituoering uan bet VBR. (Tergeliik artikel 32 uan de Arbouet')

Artikel J4 geldt rtctk ctls uerplicbting uoor taerknemers.

Verder lezen
Arbeirtsinspectie, Publikatie P BT "Goederenbeffers; cctnstruclie,

gebruik en onderboud", 1970.

Arbeiclsinspectie, Publikatie P 125 "Mobiele kranen; constructie,
uituoering, beproeuing, gebruik, onderbctud", 1 982

Arbeidsinspectie, Concept-Publikatie CP 7 "Normen uoor hiiskra'
nen", 1985.

Ned.erlancls Instituut uoor Arbeidsomstandigheden NIA "Veilig

Hijsen", 1989.

8. HiisgereedschapPen

Hijsgereedschappen, zoals staalkabels, kettingwerk, touw-
werk, stroppen, hijsbanden, blokken, hijsjukken, tangen,

klemmen, grijpers, klap-, kantel- en stortbakken, hefmagneten
en vacuiimhefgereedschap, moeten uit deugdelijk en voor het
gebmiks<loel geschikt materiaal bestaan, van deugdeliike con-

structie zljfi en in goede staat verkeren.
Hijsgereedschappen, anders dan touwwerk of staalkabels moe-

ten voorzien zijnvan een goed leesbare en onuitwisbtre aaÍr-

duiding, aangevende de werklast.
Hiisgeree<lschappen mogen slechts zotlanig worden gebruikt,

dat daarbij zo min mogelijk gevaar ontstaat. De aangegeven

werklast mag in geen geval worden overschreden.

29
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4. Hijsgereedschappen moeten geregeld en met een tussenruim-
te afhankelijk van het gebruik op goede staat worden onderl
zocht door een doof de werkgever aangev/ezen deskundig
persoon, onderneming, dienst of instelling.

5. Onverminderd het vier<Ie lid moet kettingwerk zo dikwiils en
voor zover zulks ter waarborging van een veilig gebruik nodig
is:

a. op deugdelijkheid en goede staat van onderhoud worden
onderzocht;

b. doelmatig worden beproefd;
c. aflrankelijk van de materiaalsoort, aan een voor het betrok-

ken materiaal geschikte warmtebehandeling worden
onderworpen.

Bedoelde onderzoekingen, beproevingen en warmtebehande-
lingen moeten worden uitgevoerd door een door de werkge-
ver aangewezen deskundige persoon, onderneming, dienst of
instelling tenzii uitvoering is gegeven aan het in de laatste vol-
zinvan dit lid bepaalcle. Onze Minister kan bedoelde deskundi-
ge personen, ondernemingen, diensten of instellingen erken-
nen met betrekking tot bedoelde onderzoekingen, beproevin-
gen en warmtebehandelingen.

6. Tot de voorwaarden clie Onze Minister aan een krachtens het
vijfde lid verleende erkenning kan verbinden, kunnen voor-
waarden behoren met betrekking tot het tarief dat de erkende
persoon, onderneming, dienst of instelling in rekening mag
brengen.

7. Met betrekking tot kettingwerk moet clesgevraagd een
geschrift worden getoond aan de ambtenaren becloeld in arti-
kel 32 van de Arbeidsomstandigheden\Met. Dit geschrift moet
gegevens bevatten als nader door Onze Minister geregeld. Tot
vorenbedoelde gegevens behoren de bevindingen, verkregen
uit onderzoekingen, beproevingen of warmtebehandelingen,
als bedoeld in het vijfde lid, en neergelegd door degene die <Ie
vorenbe<loelde onderzoekingen, beproàvingen of warmtebe-
handelingen heeft verricht.

8. Onze Minister stelt het model vast van een geschrift als
bedoeld in het zevende lid.

9. Kettingwerk moet door doelmatig aangebrachte merktekens
kunnen worden geïdentiÍiceerd.

10. Onze Minister kan met betrekking tot het eerste tot en met het
vijfde lid en het negende lid nadere regelen stellen.

Il.Voor de toepassing van het bij en krachtens dit artikel
bepaalde wordt verstaan onder "kettingwerk,,: kettingen,
schalmen, sluitingen, haken, ringen, wartels, oogbouten en
dergelijke, afzonderlijk of als samensrel.

Toelicltting
Lid 3 uan artikel 35 geldt ook als uerplichting uoor taerknemers.

In lid 5 uan artikel j5 staat dat de minister kan beslissen uelke



d.eskuncligen beaoegcl ziin tot bet onderzoeken uctn kettingwerk
Als cte minister dclt niet gedaan beeft, moet de uerkS;euer die des'

kundige(n) uanuiizen.

Volgens licl 7 uan artikel 35 moet er octk uoor kettinguerk een

bctek utorden biigehouden utaar alle Segeuens in staan die te
maken bebben met lid 5. De minister stelt uítst uelke gegeuens er
in moeten stctan, en in welke uorm. Het boek moet getor-tnd wor'
clen aan de Arbeictsinspectie. Ambtenaren uan de Arbeiclsinspec-

tie zijn beuoegcl om rtueral te komen (bebalue in uoninS4en) en

alles te rloen wat nodig is uctor de lcandbauing en de uituoering
uan bet VBR. (Tergelijk artikel 32 uan de Arbouet.)

Lid 10 uctn artikel j5 geeft aan de tninister de beuoegdbeid om
meer uitgeu-)erkte regels te 7euen. Die uitgewerkte regels gelden
dan ook als uerplicltting uoor werknemers.

Verd.er l.ezen
Arbeitlsinspectie, Publikatie P BO "Aanwiizingen uoor de ueilige
constructie, de sterkte, bet onderboud en de beproeuing uan met
de hand. beuogen takels, uijzels en d,ommekra.cbten", 19B4.

Arbeiclsinspectie, Publikatie P 82 "Lieren; ueilige constructie,
sterkte, onderltctud en beproeuing", 1981.

Arbeidsinspectie, Publikatie P I I5-1 "Hijsgereedscltappen; uette-
lijlae bepalingen", I 985.

Arbeidsinspectie, Publikatie P 1 15-2 "Hijsgereedschappen; con'
structie, sterkte, beproeuing, onderltoud.", I 985.

Arbei(tsinspectie, Publikatie P I 15-3 "Hiisgereedschappen en

bijxuerktuigen; ueilig biisen", I 985.

9. Bewegende voorwerpen

Tegen het gevaar te worden getroffen door wegvliegende, val-

lende, omvallende, wegschuivende of wegrollende voorwerpen
moeten doelmatige voorzieningen getroffen zijn.

10. Stapelen

1. Het stapelen, optasten of storten van goederen of stoffen moet
geschie<len door een Íer zake kundig persoon of onder diens

toezicht met inachtneming van diens aanwijzingen.
Gestapelde, opgetaste of gestorte goederen of stoffen mogen
geen gevaar opleveren van verschuiven, verzakken, omvallen,

afkalven of instorten en moeten met het oog op deze gevaten

regelmatig worden gecontroleerd.
Het aanwenden van hulpmiddelen zoals magaziinstellingen bij
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de in het eerste lid bedoelde behandeling van goederen of stof-
fen is slechts toegestaan wanneer die hulpmiddelen deugdelijk
zijn geconstrueerd en voldoende sterk zijn voor het doel waar-
voor zij zijn bestemd.

Lid 2 uan artikel 37 geldt ook als uerplicbting uoor ruerknemers.

11. Stoffen

1. Met betrekking tot de verpakking van een stof, die gevaar voor
de veiligheid of de gezondheid van werknemers kan opleve-
ren, en de sluiting rzan die verpakking is het bepaalde in artikel
35, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieugevaarlijke
stoffen (Stb. 1985, 639) van overeenkomstige toepassing.

2. Op de verpakking van een stof, die krachtens de'Wet milieuge-
vaarlijke stoffen moet worden ingedeeld in een of meer van de
categorieën, bedoeld in artikel 34, tweede lid, van die wet,
moeten de aanduidingen, welke voor die stof bij en krachtens
genoemde wet tefl behoeve van de aflevering van <Iie stof zijn
voorgeschreven, opvallend en goed leesbaar vermeld zijn, met
uitzondering van de aanduidingen die betrekking hebben op
de categorie "voor het milieu gevaadijk".

3. Op de verpakking vaÍl een stof als bedoeld in het eerste lid,
waarop artikel 34 van de lVet milieugevaadifke stoffen niet
van toepassing is, moeten opvallend en goed leesbaar vermeld
zijn de rtarmvan de stof en een aanduiding van de aard van het
gerraar of de gevaren, verbonden aan die stof.

4. Onze Minister kan regels stellen met betrekking tot het aandui-
den van reservoirs, leidingen, appendages en apparatuur voor
stoffen als bedoeld in het eerste lid.

5. Dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van bestrij-
dingsmiddelen in de zinvar, de Bestriidingsmiddelenwet 1962
(srb. 288).

1. Flessen, kannen en kruiken van gemakkelijk breekbaar mate-
riaal voor het vervoer en in voor:raad hebben van een sterk
zuur of van een dergelijke gevaadijke vloeistof moeten, indien
de inhoud meer dan 5 liter bedraagÍ, zijn bemand of op andere
w ijze do elmatig beschut.

2. Bij het uitschenken van zodanige vloeistof moeten ter voorko-
ming van morsen en spatten doeltreffende middelen worden
aangewend.

Gas- of oliebranders waarbij het gevaar bestaat dat door het uitstro-
men van onverbrand gas of onverbrande olie een ontploffing
optreedt, moeten zodanig ingericht en beveiligd zijn, dat dit gevaar
wordt vermeden.
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1. Indien stoffen aanwezig zijn, die gevaar voor de veiligheid of

de gezondheid van werknemers kunnen opleveren, moeten
zodanige voorzieningen ziin getroffen, dat het geYÀ t dat zich
met betrekking tot clie stoffen een ongewilde gebeurtenis
voordoet, zoveel mogelijk is vermeden.

2. Bij het verrichten van arbeid met stoffen als bedoeld in het eer-

ste lid moeten zodanige voorzieningen ziin getroffen, dat het

Élevaar dat zich bij die arbeicl een ongewilde gebeurtenis voor-
doet, zoveel mogelilk is vermeden. De vorige volzin is van
overeenkomstige toepassing bij het verrichten van arbeid aan,

dan wel het verwiidercn van reservoirs, installaties, verpak-
kingen of andere zaken, waarin zich een stof als bedoeld in clie

volzin bevindt of heeÍt bevonden, tenzii daarin kennelijk geen
restanten van de betreffende stof meer aanwezig, ziin.

3. Voorts moeten zodanige voorzieningen zijn getroffen, dat
ingeval zich een ongewilde gebeurtenis als bedoeld in het eer-

ste onderscheidenlijk twee<Ie lid voordoet, de gevolgen daar-

van zoveel mogelijk worden beperkt.
4. In ruimten waarin de arbeid, bedoeld in de eerste v«rlzin van

het tweecle lid, wordt uitgevoerd, moeten de grootst moge-
liike zindelijkheid en orcleliikheid in acht worden genomen.
Alsctan mogen in die ruimten de stoffen in geen grotere hoe-
veelheden aanwezrg zijn dan voor de beclrijfsvoering onvermij-
clelijk is. Evenmin mogen in die ruimten meer werknemers
aanwezig zlin dar, noodzakelijk is.

5. De arbeid, bedoeld in het tweede lid, mag slechts worden ver-

richt door personen, die in een zodanige lichamelijke en gees-

telijke toestand verkeren en op het gebied van die arbeid zocla-

nig deskundig zijtt, <lat zij voldoende in staat 21fi <le daaraan
verbonden gevaren te voorkomen.

6. Onze Minister kan met betrekking tot de Yoor€laande leden
regels stellen. Deze regels kunnen voor verschillende gevallen
verschillend worden gesteld en kunnen onder meer betrek-
king hebben op:

a. criteria en methoden, volgens welke moeten worden
bepaald ofeen stofgevaar voor de veiligheid ofcle gezond-
heid van werknemers kan opleveren, als bedoeld in het
eerste lid;

b. eisen van deskundigheicl, waaraan personen als bedoeld in
het viifde lid moeten voldoen, en schriftelijke bcwijzen,
waaruit deze rleskundigheid blijkt.

7. ()nze Minister kan voorschriiven, dat materiële voorzieningen
die ter naleving rzan een van de voorgaande le<Ien aangebracht
zijn, regelmatig en deskundig worden onderzocht, een en
ander als door hem nader bepaal<l. Hii kan voorschrijven, dat
zodanige onderzoekingen met betrekking tot voorzieningen,
clie behoren tot door hem omschreYen categorieën, geschie-
den door een daartoe door hem erkende persoon, onderne-
ming, dienst of instelling.

U. Aan een erkenning als bedoeld in het zevende lid kunnen
voorwaarden worden verbonden, clie onder meer betrekking
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kunnen hebben op het tarief, dat de erkende persoon, onder-
neming, dienst of instelling in rekening mag brengen.
Dit artikel is niet van toepassing ten 

^anziefl 
van het aanwezig

zijn, het gebruiken, opslaan of vernietigen van bestrijdingsmid-
delen, noch tefl aanziefi van het verwijderen of vernietigen
van ledige verpakkingen van bestriidingsmiddelen in de zin
van de Besrrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 288).

In afwijking van artikel 41, tweede lid, geldt met betrekking
tot de hieronder vermelde gevaarlijke stoffen en daarmee
gelijkgestelde produkten het volgende.
Het gebruik van benzeen of van een produkt waarvan het
gehalte aan benzeen meer dan 1 volumeprocent bedraagt, als
oplos-, reinigings- of verdunningsmiddel is niet toegestaan,
tenzij zulks geschiedt in een gesloten systeem of op een ande-
re $iijze waardoor in tenminste gelijke mate bescherming
tegen het vergiftigingsgevaar wordt geboden.
Indien van benzeen of van een produkt als bedoeld in het
tweede lid wordt gebruik gemaakt anders dan als oplos-, reini-
gings- of verdunningsmiddel, moet dit zoveel mogelijk worden
uitgevoerd in een gesloten systeem.
Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing
ten aanzien van tetrachloorkoolstof, pentachloorethaan en
1.1.2.2. tetrachloorethaan alsmede ten aanzien van een pro-
dukt waarvan het gehalte aan een van de vorengenoemde stof-
fen meer dan 1 volumeprocent bedraagt.

Flessen ofvaten, waarin gas onder hogere druk dan die van de
dampkring in samengeperste, tot vloeistof verdichte of in
opgeloste toestand is verzameld, moeten tegen onnodige ver-
warming zijn gevrijwaard. Het velvoeren en verplaatsen moet
zodanig geschieden, dat vallen op of stoten tegen harde voor-
werpen zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Flessen of vaten, als in het eerste lid bedoeld, moeten zodanig
zijn opgesteld, dat zlj niet kunnen omvallen.
Een fles, die opgelost acetyleen of een ancler brandbaar gas
bevat, moet gesloten worden, zodra er geen gas meer aan ont-
trokken wordt, en gesloten worden bewaard. Ook een fles, die
opgelost acetyleen of een ander brandbaar gas bevat heeft,
moet gesloten worden bewaard.
De sleutel voor het openen en sluiten van de aÍ'sluiter van een
fles, die opgelost acetyleen beyat, moet, zolang de fles voor
afgifte van gas in gebruik is, op de afsluiter ziin geplaatst of
daaraan of aan de fles zijn opgehangen.
Indien bij werkzaamheden gebruik wordt gemaakt van een
brander, aangesloten op één fles die opgelost acetyleen bevat
of een ander brandbaar gas dat onder bepaalde omstandighe-
den kan dissociëren, moet tussen de brander en het bij die fles
behorende reduceertoestel een doeltreffende vlamdover of

42"
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een doeltreffend onderdrukventiel tegen vlamterugslag aange-

bracht ziin.

Toeliclcting
Artikel 3S lid 1: De \Yet milieugeuaailijke stoffen geeft uoor'
schriften uoor de uerpalekinpi uan stoffen die geuaar opleueren
uoor het milieu. Hier tDordt bepaald dat diezelfde uoorschriften
oole gelden uoor stoffen die geuaar kunnen opleueren uoor de

ueiligbeid of de gezondbeid. uan uterknemers.

Artikel 38 lid 2: De Wet milieugeua.arliike stoffen geeft een inde-
ling uan stoffen na,ar de aarcl en de ernst uan bet geuaar. Dat
geuaar moet ook terwille ua,n de ueiligbeid en de gezondheid
uan uerknemers duidelijk op de uerpakking uermeld worden.

Artikel 38 licl 3: Er zijn stoffen die wel geuaar kunnen opleueren
uctor de ueiligbeid en de gezondbeid uan uerknemers, maar die
niet onder artikel 34 uan de \Yet milieugeuaarliike stc.ffen ual'
len. Voor die stoffen geldt, dat cle naam uan de stof en de aard
uan ltet geuctar duidelijk op de uerpakking moeten staan.

Artikel 38 lid 1: De regels uan lid 1 t/m 3 gelden uoor de uerpak-
king bij afleuering. Hier utordt bepaald d.at de minister regels
kan geuen uoor bet signaleren uan Seuaren bii opslag en
gebruik.

Artikel 38 lid 5: Voor bestrijdingsmiddelen geldt de Bestrii'
dingsmiddelenu)et, en niet dit artikel uan het VBR.

Artikel i9 lid 2 gelclt oole als uerplichting uoor uterknemers.

Artikel 41 lid 4 geldt ook als uerplichting uoor uerknemers.

Artikel 41 lid 6 geeÍt de minister de beuoegdbeid uitgetuerkte
regels te geuen. Dctt kunnen regels ziin uoor bet uaststellen of
een stof geuaarlijk is uoor ueiligbeid of gezondbeid uan tuerkne-
mers. Het kunnen ook regels ziin uoor de deskundigbeid uan
mensen die met geuaailijke stoffen moeten uerken. Deze uitge-
uterkte regels gelden dan ook als uerplichting ooor tuerknemers

Oole uoorscltriften uan de minister op grond uan lid T uan arti-
kel 41 gelden als uerplicbting uoctr uerknemers.

Artikel 41 lid 9: Voor opsktg en gebruik uan bestriidingsmidde-
len geldt de Bestrijdingsmiddelenuet, en niet artikel 41 uan bet
VBR. Wat bestrijdingsmiddelen ziin, staat in de Bestriidings-
middelenuet.

Artikel 42 lid 1: Voor bepaalde stoffen geldt niet artikel 11,

maar de bepalingen uan dit artikel. Die stoffen ziin:
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- benzeen;
- tetracbloorkoolstctf;
- pentacblooretbaan;
- 1. 1. 2. 2, tetrctcblc,tctrethaan;
- produkten u)aar meer dan 1% uan deze stolfen in zit.

De leden 1 t/m 4 uan artikel 4J geld.en oole als uerplicbting uoor
uerknemers.

Verder lezen
Arbeidsinspectie, Publikatie P 145 "Nationale MAc-lijst", 1989.
(MAC = Maximaal Aanuaardbare Concentrcttie uan scbadelijlee
stoffen.)

Arbeiclsinspectie, Concept-Publikatie CP I 1-l "Verantuoord uer-
ken met kopieerapparatuur;.fotokopieerapparatuur", 1 9BB.

Arbeidsinspectie, Concept-Publikatie CP 1 1-2 "Verantuoord uter-
ken met kopieerctpparatuur; licbtdrukappa.ratuur", I 988.

Arbeidsinspectie, Concept-Publikatie CP I l-j "Verantuoord toer-
ken met kopieerapparatuur; stencilinbrand,apparatuur", I 988.

Neclerlandse Norm NEN 3O11 "Veiligbeiclskleuren en tekens".

§ s. nulp bii ongevollen

1. Voor het vedenen van eerste hulp bij ongevallen moeten vol-
doende en doelmatige middelen gemakkelijk beschikbaar zijn.

2. Op de trommels, kisten of kasten waarin de middelen verpakt
zijn, moet duidelijk door een opschrift of cloor een gebmike-
lijk kenteken aangegeven zijn dat zij middelen voor eerste
hulp bii ongevallen bevatten.

3. Gedurende de tijd waarop in een inrichting 25 werknemers of
meer gelijktijdig werkzaam plegen te zijn, moet tenminste één
persoon aanwezig ziin die belast is met het vedenen van eerste
hulp bij ongevallen en ten aanzien van wie een geldig door
Onze Minister aangewezen bewijsstuk kan worden overge-
legd, waaruit blijkt dat hij met het vedenen van eerste hulp bij
ongevallen vertrouwd is.

4. Onze Minister kan met betrekking tot het in het derde lid
bepaalcle nadere regelen stellen.

Nabij plaatsen waar gevaar bestaat voor verdrinking, verstikking,
bedwelming of vergiftiging moeten voldoende en doelmatige mid-
delen aanwezig zijn voor het redden van personen die <Ireigen te
verdrinken, te verstikken of bedwelmd of vergiftig;d te worden.
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Toelicbting
Artikel 44 lid 3 bePdalt dat er uoor 25 of meer uerknemers ten

minste één EHBO-er moet ziin. (Iit de formulering bliikt dat dit
ook geld.t tijd.ens uakanties en bii ziekte. In de praktijk zullen er
d.a.arom al gauw ttLtee <tf drie EHBO-ers moeten ziin.

De minister is uan Plan om bet EHBO-dipbma uoor te scltriiuen
als betaijs ua.n bekuaambeid. Om dat mogelijk te maken zal lid
J uan artikel 14 pas tuee iaar na inierkingtreden uan bet VBR

gaan gelden.

Lict 4 uan artikel 44 geeft cle minister de beuoegclbeid meer uit-
pieuerkte regels te Seuen uoor de aanutezigheid uan EHBO-ers en

bet bewijs uan bekutactmbeid.

Verder lezen
Arbeictsinspectie, Publiktr'tie P I "Inboud uerbandtrommel 4",
1981.

Arbeiclsinspectie, Publikatie P 2 "Inboud uerbandtrommel 8".
1981.

Oranje Kruisboekje, EHBO-bandleiding Sprult, uan Mantgem &
De Does, Leiden 1989. Bektuctambeid.

§ ó. Brond en explosie

l. Verwarmingsketels, kachels, schoorstenen en dergelijke die

warmte voortbrengen en verspreiden, moeten uit deugdeliik
materiaal bestaan, van deugdeliike constructie zijn en in goede

staat verkeren.
2. Ruimten waarin verwarmingsketels zijn opgesteld, moeten vei-

lig ingericht zijn.

In of nabij een besloten ruimte, waar licht brandbare of ontploÍba-
re stoffen aartwezig ziin of ontstaan, zo ook bij een tot een inrich-
ting behorende bergplaats van stoffen, die aan broeiing of aan zelf-

ontbranding onderhevig zijn, moeten doelmatige en in goede staat

van onderhoud verkerende middelen voor branclblussing of
<loving beschikbaar zlin, rJie, voor zover de aard van die middelen
beproeving mogelijk en nodig maakt, telkens na verloop van ten
hoogste een jaar op hun bruikbaarheid moeten worden beproefd'

Verd.er l.ezen
Arbeidsinspectie, Publikatie P 3O
becl ri.i.fs ru i mt e n ". I 983.
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Vereniging Nederlandse Gemeenten,'Model bouuuerordening,'.

Nederlctndse Norm NEN j891 "Riclttlijnen brand.beueiliging uan
gebouuen Deel I: Algemeen gedeelte".

Nederlandse Norm NEN 3895 "Brandbeueiliging uan geboutaen -

KantoorgeboutDen".

Neclerland.se Praktijkricbtlijn NpR 3gOO "Branclbeueiliging uan
ge b ouw en - Computerafde lingen ".

Nederlandse Norm NEN 1O1O "Veiligbeitlsbepalingen uoctr laag-
sp anningsin stallatie s ", 1 9 88.

Sticbting Bouta Research 91, "Een brandueitig geboutu onttl)er-
Pen".

Vereniging Nederlandse Gemeenten, "Model-brandbeueiligings-
uerordening", 1987.

Nederlands Instituut uoor ArbeiclsomstandigLtecten NIA, Arbo-
tbemablad "Beter dan blussen", 1989.

Nederlands Instituut uoor Arbeidsomstandigbeden NIA, .prettig
uterk op een gezond kantoor", 1991.

Nederlands Instituut uoor Arbeidsomstctndigbeden NIA,
"Arbeidsomstandigbeden korÍ en goecl", 199L

§ Z. Vluchtwegen

1. Besloten ruimten waarin zictr één of meer werknemers plegen
te bevinden, moeten zijnvoorzien van duiclelijk kenbare gele-
genheden tot onvluchting indien de normale uitgangen claar-
toe onvoldoende zijn. Deze moeten, mede gelet op het aantal
andere personen dat zich in die ruimte pleegt te bevinden, in
aantal, ligging en grootte toereikend ziin om cle werknemers
op een zo veilig mogelijke wijze een zo veilig mogelijke plaats
te doen bereiken. Vorenbedoelde gelegenheclen moeten ziin
vrijgehouden van obstakels.

2. Onze Minister kan zonodig voor door hem aangewezen cate-
gorieën van besloten ruimten, met betrekkinÉl tot het in het
eerste lid bepaalde, nadere voorschriften stellen.

Toelicltting
In licl 1 uan artikel 48 is zouel sprake uan ',uterknemers,' als
udn "personen". Bij bet bepalen uan (nood.)uitgangen en ulucbt_
u-)egen moet rekening gehouden utorden met het aantal perso_
nen in een ruimte.
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Lict 2 uan a.rtikel 48 geeft de minister de beuoegdlteid meer uitge-
uerkte regels te maken. In de notct uan ktelicltting bii het VBR

scbrffi cle regering clat d.aarbii aangeknoopt zal utorden bii de

mocleluerordening branclbeueiliging uan de Vereniging uan
Nederlandse Gemeenten.

Verd.er lezeru
Arbeidsinspectie, Publikatie P 30 "Bouu en inricbting uan
bedrijfsru im ten ". I 983.

Nederlctnclse Norm NEN iO 1 1 "Veiligbeidskleuren en tekens"'

Stichting Bouta Rese arclt 9 1, " Een brandueilig gebouw ontuerpen".

Vereniging Ned.erlandse Gemeenten, "Model-brandbeueiligings'
uerordening", 1 987.

Stroosnijcler, P., Hanctboek Bedrijfsnoodplan. Vermande,

Lelystacl 1989.

Neclerlanclse Instituut uoor Arbeiclsomstandiglteden NIA, "Pret-

tig uerk op een gezond kantctor", 1991.

§ B. Geluid en

1. Op plaatsen \ilaar werknemers in verband met de arbeid moe-

ten verblijven, dient het geluidsniveau te worden beoordeeld
en, indien nodig, gemeten ten einde de arbeidsplaatsen te
bepalen waar werknemers aan niveaus van schadelijk geluid
kunnen worden blootgesteld.

2. De beoordeling en de meting, bedoeld in het eerste lid, moe-

ten overeenkomstig een schriftelijk plan en op een deskundige

wiize worden uitgevoer<l en dienen representatief te ziin voor
de blootstelling aan geluicl op de arbeidsplaats gedurende de

dagelilkse arbeidstijd. De beoordeling en de meting moeten
met passencle tussenpozen worden herhaalcl, doch in elk geval

indien er voor het gelui<I op de arbeidsplaats relevante veran-
rleringen plaatsvinden in de arbeid of de omstandigheden
waaron<Ier deze arbeicl wordt verricht of indien er redenen
zijn om aafl Íe nemen dat de uitgevoerde beoordeling of
meting oniuist is.

l. De bij de meting gebruikte methoden en apparaten moeten
aan de clesbetreffende omstandigheden ziin aangepast. Met
name moet daarbil gelet worden op de kenmerken van het te
meten geluitl en de omgevingsfactoren. De meetmethode en

het meetapparaat dienen op elkaar te ziin afgestemd. De

gebruikte methoden en apparaten moeten geschikt ziin om te
bepalen of de krachtens deze paragraaf vastgestelde niveaus

van schadelilk geluid al dan niet worden overschreden.
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De ondernemingsraad of, bij het ontbreken daarvan, cle
betrokken werknemers wordt de gelegenheid gegeven een
oordeel over de wijze van beoordeling en meting, kenbaar te
maken-
De resultaten r.an de ingevolge dit artikel uitgevoerde beoor-
delingen en metingen moeten in passende vorm wor<Ien gere-
gistreerd en gedurende ten minste l0 jaren worden bewaarcl.
De resultaten worden, voorzien van een toelichting, ter kennis
gebracht van de on<Iernemingsraad of, bij het ontbreken daar-
van, van de betrokken werknemers.
Onze minister kan ter uitvoering van dit artikel na«Iere regels
treffen -

l. Machines, werktuigen, apparatefl , voertuig;en, transportmidcle-
len of installaties moeten van zodanige constructie z1in, zoda-
nig ingericht, opgesteld of ondersteund zljn en zodanig oncler-
houden worden, dat zij bij het in werking zijn geen schadelijk
geluid veroorzaken, tenzij zulks redelijker-wijze nier kan wor-
den gevergd.

2. Het verrichten van werkzaamheden moet zo<tanig geschieden
dat daarbij geen schadelijk gelui«I wordt veroorzaakt, tenzii
zulks redelijkerwijze niet kan worden gevergcl.

3. Indien de uitzondering, vervat in de laatste zinsnede van het
eerste of tweede lid , van toepassing is, moeten overeenkom-
stig een schriftelijk plan doeltreffende voorzicningen aange-
bracht zijn, waardoor zoveel mogelilk worclt voorkomen <lat
schadelijk geluid heerst in een ruimte waarin werknemers ple-
gen te verblijven, tenzij zulks redelijkerwljze niet kan w«rrden
gevergd.

4. In gevallen waarin voorzieningen, aangebracht ingevolge het
derde lid, de werknemers onvoldoende bescherming bieden
tegen het schadelijk geluid en in gevallen waarin het aanbren-
gen van vorenbedoelde voorzieningen redelijkerwiize niet kan
worden gevergd, moeten overeenkomstig een schriftelijk plan
doeltreffende maatregelen genomen zijn om de blootstellings-
duur alsmede het aantal werknemers daÍ aan schaclelijk geluicl
wordt blootgesteld zoveel mogelijk te beperken.

5. Onze Minister kan met betrekking tot alle inrichtingen dan wel
met betrekking tot inrichtingen die behoren tot een rloor hem
omschreven categorie één of meer niveaus vaststellen, waar-
boven geluid voor de toepassing van cle leden 1 tot en met 4
wordt geacht schadelijk te zijn in cle zin van die leden.

6. In gevallen, waarin werknemers kunnen worden blootgestelcl
aan een door Onze Minister voor de toepassing van <1it artikel-
lid vastgesteld schadelijk geluiclsniveau, moeten passencle
gehoorbeschermingsmiddelen in voldoende aantal beschik-
baar zijn. De gehoorbeschermingsmidclelen dienen een clem-
ping van het geluid te bieden tot het in de eerste volzin van dit
artikellid bedoelcle niveau. Indien een zoclanige clemping tech_
nisch niet mogelijk is, moet door cle gehoorbeschermingsmid-
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delen ten minste een demping van het geluid wor<len geboden
tot beneden het krachtens het zevende lid vastgestelde equiva-
lente niveau. De gehoorbeschermingsmiddelen moeten in
goede staat verkeren en zin<lclijk worden gehouden. De

betrokken werknemers wordt de gelegenheid gegeven een

oor«leel over <Ie keuze van de soort gehoorbeschermingsmid-
delen kenbaar te maken.

7 . Onze Minister kan de niveaus van schadelijk geluid vaststellen
waarboven door de werknemers gehoorbeschermingsmidde-
len moeten worden gebruikt. Het ongevalsrisico verbonden
aan het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen moet
zoveel mogelijk door passende maatregelen zijn beperkt. Het
zescle lid, tweede tot en met vijfde volzin, is Yan toepassing.

8. I)e plaatsen svaar overschrijding van ten minste één van de

krachtens het zevende lid vastgestelde niveaus van schadelijk
geh.rid kan worden verwacht, dienen duidelijk te zlit"t afgeba-

kend en te zijn gemarkeerd door signalen. Alleen werknemers
die beroepshalve of uit hoofde van hun functie deze plaatsen
moeten betreden, mogen daar worden toegelaten.

9. De betrokken werknemers en, indien aanwezig, de onderne-
mingsraad worclen in kennis gesteld van de redenen waarom
de in cle laatste zinsnede van het eerste, tweede en derde lid
vervatte r.ritzonderingen van toepassing zlin, van de ingevolge
het clerde lid aangebrachte voorzieningen en van de ingevolge
het vierde li<l genomen maatregelen.

10. De le<Ien 1 tot en mct 5 zi,n met ingang Yan een bij Koninklijk
Besluit te bepalen tijdstip van overeenkomstige toepassing ten
aanzier van hinderlijk geluid.

11. De leden 1 tot en met 5 ziin met ingang van een bij Koninklijk
Besluit te bepalen tijdstip van overeenkomstige toepassing ten
aanzien van schadelijke trillingen, met dien verstande dat in
het geval bedoeld in het derde lid doeltreffende voorzieningen
moeten zlin aangebracht, waardoor zoveel mogelijk wordt
voorkomen dat schadelijke trillingen rechtstreeks op het
lichaam van de werknemer worden overgebracht, tenzij zulks
redelijkerwijze niet kan worden gevergd.

12.Het elfcle lid is met ingang van een bij Koninkliik Besluit te
bepalen tijdstip van overeenkomstige toepassing Íen aanzien
van hindedijke trillingen.

In gevallen waarin werknemers die biizondere taken uitvoeren, in

flvefiancl met het uitvoeren varr deze taken moeten verblijven op
plaatsen waar het niveau van het geluid van dag tot dag sterk
varieert en het redelilkerwijze niet gevergd kan worden clat de in
artikel 50, derde en vierde lid, bedoelde voorzieningen en maatrc-
gelen aangebracht onderscheidenliik genomen worden, gelden de

volgende voorschriften:
a. het gemiddelde niveau van het geluid, berekend of geme-

ten orrer een periode van een week, mag het krachtens
artikel 50, viifde lid, vastgestelde equivalente geluidsni-
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veau niet overschrijden, telr.zii zulks redelijkerwijze niet
kan worden gevergd;

b. met regelmatige tussenpozen, doch in elk geval indien er
voof het geluid op de arbeidsplaats relevante veranderin-
gen plaatsvinden in de arbeid of de omstandigheden waar-
onder deze arbeid wordt verricht, moet gecontroleerd
worden of nog voldaan wordt aan het in onderdeel a
genoemde voorschrift.

, ,\ L 1. werknemers die worden blootgesteld aan een door onze
\ I I U Minister voor de toepassing van dit artikel vastgesreld niveau

,It van schadelijk geluid, moeten in de gelegenheid worden

- 
gesteld een audiometrisch onderzoek te ondergaan, dat erop
gericht is de gehoorfunctie van de betrokken werknemers
zoveel mogelijk in stand te houden.

2. Het audiometrisch onderzoek, bedoeld in het eerste lid, moet
worden uitgevoerd door een, al dan niet gezamenlijke,
bedrijfsgezondheidsdienst, gecombineerde dienst of arbo-
dienst, die zodanig is georganiseerd, uitgerust en bemand en
zodanig wordt geleid dat hij de raken, genoemd in artikel 18,
derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet (Srb. 1990, 94)
naar behoren kan uitvoeren.

3. Zolang de blootstelling aan het in her eerste lid bedoelde
niveau van schadelijk geluid duur, dienen de betrokken werk-
nemers met tussenpozen vaÍr vier jaren opnieuw in de gele-
genheid te worden gesteld om een audiometrisch onderzoek
als bedoeld in het eerste en tweede lid te ondergaan dan wel
met kortere tussenpozen indien dit naar het oordeel van de
dienst, bedoeld in het tweede lid, noodzakelijk is.

4. Aar' de dienst moet inzage gegeizen worden in het in artikel
49, vljfde lid, bedoelde register en moet de gelegenheid wor-
den geboden om te adviseren over de te nemen persoonlijke
beschermende dan wel preventieve maatregelen.

5. De resultaten van het audiometrisch onderzoek moeten gedu-
rende ten minste 1O jaren worden bewaard.

6. Iedere werknemer moet in kennis worden gesteld van de
resultaten van elk audiometrisch onderzoek, dat hij ingevolge
dit artikel heeft ondergaan.

50'
1. Vrijstelling of ontheffing van het bepaalde in artikel 50, zesde

lid, derde volzin, kan uitsluitend worden verleend in gevallen
waarin het redelijkerwijze niet mogelijk is om de blootstelling
van werknemers te beperken tot het krachtens artikel 5O, vijf-
de lid, vastgestelde equivalente geluidsniveau en het technisch
niet mogelijk is dat gehoorbeschermingsmiddelen een dem-
ping van het geluid bieden tot beneden het krachtens artikel
50, zevende lid, vastgestelde equivalente geluidsniveau.

2. Aan een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in het eerste lid
wordt in ieder geval het voorschrift verbonden dat de gehoor-



beschermingsmiddelen een demping moeten bieden tot een

zo laag mogelijk geluidsniveau.

( O d Ëf+:ï*;',r.,;ïïï*h#ï ;tï:'ffi ïi:i'{i'.ï'ï#
J l, voerd en in verband met het uitvoeren van deze taken het gebruik

van gehoorbeschermingsmiddelen een verzwaring van het totale
risico voor cle veiligheid en gezondheid van de betrokken werkne-
mers met zich brengt en dit risico redelijkerwijze niet door doel-

treffende maatregelen kan worden beperkt.

5 0 
t' 

:: ;:* ÏtÉïnt*ipkli;*'r.t;.:r-urrlï
2. De ingevolge de artikelen 50c en 5Od verleende vrijstellingen

of ontheffingen worden voor beperkte duur verleend en wor-
clen in geval ingetrokken wanneer de redenen waarom zii zrln
vedeend, ziin vervallen.
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Toelicbting
ln cte artikelen ,19 en 5O staat regelmatig de term "redelijkertaij-
ze". De betekenis bieruan u)ordt toegelicbt in de inleicling ttan
cíit boek oncler bet kopie "redeliiklseidscriterium".

In lid, 1, 2 en 3 uan artikel 49 tuctrdt aangegeuen dat ltet geluids-
nirteau op cle arbeidspla.ats gemeten en beoordeeld rnrtet uor-
clen. De metboden en ctpp.traten die bii de meting gebruikt utor'
clen, moeten a.dngepast ziin aan cle situatie op de arbeidsplaats
en op elka.ar afgestemcl ziin.

In tid 4, 5 en 6 uan artileel 19 staat dat de resultaten uan de

metingen en beoordelingen uan bet geluidsniueau ten minste
tien jaar bewaard moeten toorcl.en en dat zii oltenbaar en con-

troleerbaar moeten ziin uoor cle oncl.ernemingsraad c{, bii het
ctntbreken claaruan, de medeuterkers.

Artikel 50 lict 2 geldt ook als uerplicltting ttoor uerknemers.

Er zit een bepaalde opb()ua' in artikel 50. Lid 1 en lid 2 bepctlen

rlat geen scbaclelijle geluid ueroorzaakt mag taorden. Als dat niet
rtermeclen kan tuorden, treedt lid J in uterking: uoorkomen moet
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u)orden dat bet scbadelijke geluid zicb in de ruimte uerspreidt;
isolatie dus. Als de isolatie niet uoldr.tende is, of euentueel niet
mogelijk, dan geldt lid 4: zo min mogelijk uterknemers mogen
bktotgesteld uorden ctan bet scbaclelijke geluid.

In lid 6 staat aangegeuen ddtt de taerkgeuer gehoorbeschermings-
middelen uit moet reiken aan cle uerknemers als op d.e arbeicls-
plaats bet geluidsniueau bouen SO dB(A) ligt. De uterknemers
mogen ouerigens bun keuze uan de soort gehoorbescbermings-
middelen kenbaar maken. Wel zijn zij uerplicht de gehoorbe-
scbermingsmiddelen scboon te bouden.

Licl 7 geeft aan dat uterknemers uerplicbt zijn geboorbescber-
mingsmicldelen te dragen als bet geluidsniueau op cle arbeicls-
plaats bouen 9O dB(A) ligt. De geboctrbescbermingsmidctelen
moeten in elk geual bet geluid dempen tot 8O dB(A).

In bet algemeen beeft de Laetgeuer bepaald dat een geluittsni-
ueau bouen 80 dB(A) op de arbeiílsplaats scbadelijla is. Voor bet
motnentaan geluidsdrukniuectu is elat 2OO Pa. Omdat met deze
bepalingen Nederland erg uooruit loopt op de Ec-ricbtlijnen is
bepaald dat uoorlopig een geluidsniueau aan S5 dB(A) is toege-
staan.

In lid B is r.tangegeuen dat op alle plaatsen tuaar bet geluict uit-
komt bouen cle in lid 7 gestelde maxima, markeringen moeten
tlorden aangebrctcltt.

Lid 1O uan artileel 5O zegt clat de regels uoor schadeliik geluid in
de tr.telaomst ook uan toepassing zullen zijn op binderlijk geluid.
De regering beslist bij Koninklijk Besluit toa.nneer dat zal zijn.
De regels uoctr bescbermingsmicldelen zullen d.an ook uerplich-
tend zijn uoor uterknemers.

Bebalue geluid zijn er ook andere trillingen die scbadelijk of
binderlijk kunnen ziin. In de leden 1 1 en 12 uan artikel 5O staat
dat bij Kctninklijk Besluit uordt uctstgesteld taanneer de regels
uoor scbadeliik en bindeilijk geluicl c.tok zullen gaan gelden uoor
scbadelijke en bincíerlijke trillingen. Ook in die regels zullen
dan wettelijke uerplicbtingen uoor uerknemers zitten.

De artikelen 19 en 5O gaan in op het meten en beoorclelen uan
scbaclelijk geluid en de maatregelen die getrolfen ffioeten u)or-
den ter bescberming uan de werknemers. De artikelen 5Oít tot en
met f geuen uerdere regels ouer bet meten en beoorclelen unn
schadelijk geluid en de bescberming uan uerknemers.

Artikel 5Oa gaat in op situaties uaarin het geluidsniueau uan
dag tc.tt clag uisselt en utaarbij bet gebruik uan gehoorbescber-
mingsmiddelen redelijkenoijze niet mogelijk is. In principe mag
bet gemiddekle geluiclsniueau per ueek niet íle uastgestelcle



niueaus ouerscbriicíen. Teuens moet bet geluidsniueau regelma'

tig opnieuu Semeten uorden.

In artikel 5Ob worclen regels gegeuen ouer bet recltt uan werkne'
mers op aurlic»netriscb ond.erzoek, uitgeuoerd door een deskun-

ctige ctienst. Dit onclerzoek na'ar d'e geuctlgen uan scbadeliik
geluicl moet ten minste éénmaal per uier.iaar plaatsuinden' De

gegeuens uit íleze onderzoeken zijn openbaar en moeten tien

.i aar beschikbaar blii uen.

In de artikelen 50c tot en met Í tttorclt aangegeuen onder uelke
omstand.iglted.en urijstelling of ontbeffing kan utrtrclen actnge'

L)ractg1l als bet rectelijkerwiize niet mogeliik is de uerknel'7ers te

bescbermen tegen scbacleliik geluid. Dit kan alleen ctls tecbni-

scbe uoorzieningen niet mogeliik ziin en lcet gebruik uan
geboorbescbermingsmiclclelen een uerzuaring uan bet totdle
iitir, ,ou de ueiligbeid en gezonclbeid uan cíe betrokken tuerk'-

nemers met zich mee brengt' Vriistellingen en ontbeffingen tuor'
clen maa,r uoor beperkte duur ueileend en ingetrokken als de

rerlenen u)aarom zii uerleend ziin, ueruallen.

Verd.er lezen
Arbeidsinspectie, Publikatie P30 "Bouw en inricbting uan

bedrijfsruimten", 1 983.

Arbeictsinspectie, Publikatie P 166-1 "Lataaai op de arbeicls-

plactts; algemeen", I 987.

Arbeid.sinspectie, Publikatie P 166-2 "Lataaai op de arbeids'
plítctts; gehoorbescltermingsmiddelen", 1 987.

Arbeictsinspectie, Crtncept-Publikatie CP 2l "Kantoren inricb'
ten", 1990.

Arbeictsinspectie, Vctrtilic htingsblad. V 2 0- 1 " Lauaaibestrij ding"'
1990.

Arbeid,sinspectie, Voorlicbtingsblad V 2O-2 "Geluidarm installe-
ren",1991.

Arbeiclsinspectie, Stwdies 557-5 "Het eqwiualente geluidsniueau
en gehortrscbacle door lauatti olt de a.rbeidspladts bii groepen
uterknemers". 1990.

Nederlandse Norm NEN 1O7O "Geluirltuering in uoctngebou'
u)en".

Nederlanclse Praktiikriclctlijn NPR 5O7O "Geluidwering in taoon-

geboutuen. Wand en uloerconstructies".

1)
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Nederlands Instituut uoor Arbeidsomsta.ndigbeden NIA,
"Arbeidsornstandigbeden kort en goed", 199l.

§ 9. Vergiftiging, besmetting en beroepsziekten

1. Toestellen die schadetijke niet-ioniserende elektromagnetische
stfaling kunnen uitzenden, moeten uit deugdelijk materiaal
bestaan, van deugdelijke constructie zijn en in goede staat ver_
keren. De in de eerste volzin bedoelde toestellen moeten
voorts zodanig ingericht, opgesteld of afgescherm d zijn, dat bli
het in werking zijn van die toestellen lichamelijke schade ten
gevolge van bedoelde straling zoveel mogelijk is voorkomen.

2. Indien bij het in werking zijnvan een toesrel als berloeld in het
eerste lid, het gevaar van lichamelijke schade ten gevolge van
de straling, ondanks de naleving van dat lid, niet of niet geheel
kan worden vermeden, moeten het verrichten van werkzaam_
heden met of aanclattoestelenhetzichophouden inde omgeving
van dat toestel zodanig geschieden, dat lichamelijke schade
ten gevolge van de straling zoveelmogelijkwordtvoorkomen.

3. Onze Minister kan al naar gelang de fysieke eigenschappen van
de niet-ioniserende elektromagnetische straling niveaus vast_
stellen, waarboven voor de toepassing van dit artikel die stra_
ling wordt geacht schadelijk te zljn in de zin yan her eerste lid.
Hij kan voorts nadere regelen stellen ter uitvoering van dit arti_
kel, alsmede in het belang van de veiligheid en ter voorkoming
van lichamelijke schade van de werknemers voorschriften
geven met betrekking tot de ruimte waarin een toestel. als
bedoeld in het eerste tid, zich bevindt, of waarin cloor een
zodanig toestel uitgezonden straling optreedt.

1. Doeltreffende maatregelen moeten zijn genomen om te voor_
komen dat werknemers bij hun arbeid kunnen worclen bloot_
gesteld aan stoffen in zodanige mate, dat schade kan worden
toegebracht aan hun gezondhei<I, dan wel aan de werknemers
hinder kan worden veroorzaakt.

2. Ter naleving van het eerste lid dienen zodanige technische of
organisatorische maatregelen te zijn genomen, dat het gevazr
voor blootstelling zoveel mogelijk bij de bron daarvan wordt
voorkomen, waaronder mede is begrepen het toepassen van
stoffen, waarbil de werknemers, gelet op de eigenschappen
van die stoffen, de aard van de arbeid, de werkmethoden en de
werkomstandigheden, aan zo weinig mogelijk gevaar voor hun
gezondheid worden blootgesteld, dan wel waarbij aan de
werknemers zo weinig mogelijk hincler wordt veroorzaakt.

3. Voor zover het op doeltreffende wijze voorkomen van bloot_
stelling door het nemen -van maatÍegelen als bedoeld in het
tweede lid redelijkerwijs niet mogelijk is, en de blootstelling
wordt veroorzaakÍ doordat de lucht op plaatsen waar werkne_

51

52



mers in verband met de arbeid verblilven, wordt verontreinigd
door stofdeeltjes dan wel door dampen, gassefl of nevels, moet
<le verontreinigde lucht op doeltreÍÏende wiize worden afge-

voerd.
4. Voor zover het op doeltreffende wijze voorkomen van bloot-

stelling cloor het nemen van maatregelen als bedoeld in het
tweede tid recleliikerwiis niet mogelijk is, en de blootstelling
op an«Iere wijze dan in het derde lid bedoeld wordt veroor-
zaakt, moeten de volgende maatregelen worden genomen:

a. cle duur van cle blootstelling moet zoveel mogelijk beperkt
ziin;'

b. een stof mag in geen grotere hoeveelheid a;anwezig zijn en

het aantal blootgestelde werknemers mag niet groter ziin
dan voor het verrichten van de arbeid strikt nodig is;

c. <Ie blootgestelde werknemers moeten voldoende ver-

trouw«I zi,n met de aard van hun werkzaamheden en moe-

ten voldoende kennis hebben van <le gevaren die aan cle

blootstelling verbonden zijn en van de voorzieningen, clie

getroffen zljn oÍ door hen moeten worden getroffen, om

die gevaren te voorkomen of te beperken;
d. bii de arbeid moeten de grootst mogelijke orclelijkheid en

zindelijkheid worden betracht.
5. Voor zorrer het op doeltreffende wijze afvoeren van de veront-

reinigcle lucht, becloeld in het derde lid, in verband met de

aar«I van de arbeid of met de werkomstandigheden redelijker-
wils niet mogelijk is, moeten de in het vierde lid vermelde

maatregelen worden genomen.
6. ()nze Minister kan met betrekking tot het eerste tot en met het

viifcle licl regels stellen. Deze regels kunnen voor verschillende
gevallen verschillend worden gesteld en kunnen onder meer
betrekking hebben oP:

a. cle verplichting tot het beoordelen en meten van cle ver-

ontreiniging van de lucht en het registreren van de meet-

resultaten;
b. de te gebrr.riken meetapparatuur en de te volgen meetme-

thoden en meetProcedures;
c. cle wijze, waafop monstefs en nteetfesultaten moeten

worden beoordeel«I.
7. Onze Minister kan met betrekking tot door hem aangewezen

stoffen waarden vaststellen betreffende de grens, waarboven
de concentratie of gemid<Ielde concentratie van die stoÍÏen in
de ltrcht, waaraall werknemers in verband met de arbeid wor-
den blootgesteld, niet mag uitgaan.

8. Bij overschrijding van een waarcle, als bedoeld in het zevende

licl, moeten onverwiild doeltreffen<Ie maatregelen worden
genomen om <le concentratie terug te brengen tot beneden

clie waarde.
9. Zolatg de maatregelen, becloeld in het achtste lid, nog niet vol-

le<Iig ten uitvoer zijt geleg<l, mag de arbeid alleen wor<Ien

voortgezet, indien doeltreffende maatregelen zijn genomen

om schade aan de E;ezondheidvan de werknemers te voorkomen'

+/
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1. Indien ingevolge het bepaalde in artikel 52, derde licl, veront-

teinigde lucht wordt afgevoerd, moet getijktijdig voldoende
toevoer van niet-verontreinigde lucht gewaarborgd zijn.

2. Onze Minister kan regels stellen met betrekking tot het eerste
lid. Deze regels kunnen onder meer betrekking hebben op:

a. de kwaliteit van de lucht, die wordt toegevoercl;
b. de luchtcirculatie- of luchtverversingssystemen <Ian wel

luchtreinigingsapparatuur, die voor de toevoer van niet-
verontreinigde lucht worden gebruikt, als ook de controle
en het onderhoud van deze systemen of apparatuur.

3. Onze Minister kan in het belang van de veiligheid of gezond-
heid gevallen aanwijzen, waarin het recirculeren van lucht is
verboden of slechts is toegestaan met inachtneming van door
hem te stellen regelen.

Giftige stoffen moeten zodanig worden bewaard, dat het gcvaar
voor vergiftiging zoveel mogelijk wordt voorkomen en dat zii niet
in handen van onbevoegden kunnen geraken.

In een werklokaal waar geyaar bestaat voor vergiftiging of besmet-
ting mag geen voedsel worden genuttigd en bewaard.

Een werklokaal waar ge:iaar bestaat voor vergiftiging of besmetting
mag noch gedurende, noch buiten de werktijd als slaapvertrek
worden gebruikt.

Werklokalen met aanhorigheden, zoals ruimten voor klederber-
ging, kleedkamers, schaftlokalen en nachtverblijven, moeten zijn
vrijgehouden van schadelijke of hindedijke clampen of gassen van
gfondwater, van een riool, van een toilet, van een mest- of een
v,uilnishoop of -put, van een stal of dergelijke inrichting, tenzij de
aard van het bedrijf dit ten aafizien van het werklokaal onmogelijk
maakt.

Toelicbting
Bij d.e in artikel 51 genoemde niet-ioniserend.e elektromagneti-
scbe straling moeten tue clenken aan infrarode en ultrauiolette
straling, aan microgoluen en aan laserstraling. Het gaat om uor-
men uan straling die - in tegenstelling tot röntgen- of gamma-
straling - niet celkernbescltadigend zijn, maar die bijuoorbeeld
utel uerbrctncling of oogletsel tot geuolg kunnen bebben.

Artikel 51 uerlangt dat mogelijke geudren in eerste inst&ntie bij
de bron uoorkomen worden Aid D. Als dat niet kan, moeten er
andere maatregelen genomen uorden Aid 2), zoals bet gebruik
uan bescbermingsmiddelen, beperking oan bet aantctl uerkne-
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mers dat met d.e straling te maken beeft, beperking uan de tiid d,ie in
de buurt uan stralingsbronnen uordt doorgebracbt

Licl 3 uan artikel 51 geeft de minister de beuoegdlteid uast te stel-
len uelk stralingsniueau scbadelijk is, en uitgeuerkte regels te
geuen uoor de uituoering uan artikel 51

In a.rtikel 52 gaat het niet meer om straling, maar in bet algemeen
om stoffen etie scbadeliik of binderlijk kunnen zijn uoor uerkne-
mers. Het cloel uan de regelgeuing is, uergiftiging, besmetting en
ziekte te aoorkrtmen. (Vergelijk ook de artikelen i8 t/m 4J, uaar
bet gaat om bet uoorkomen uan ongelukken met geuaarliike stof'

"fen.)

Lict 1 en lid 2 uan artikel 52 zeggen dat geuaren uan bkntsteling
aan scbadelijke en binderliike stolfen bii de bron ttoctrkomen
moeten utorden. Als dat "redelijkentijs" niet mctgeliik is (zie cle

toelicbting in cte inleiding onder bet kopie "redelijkbeidscrite-
rium"), dan moeten uctlgens de leden 3 en I andere bescbermen-
de maatregelen genomen uorden.

De regel in artikel 52 lid 4 onder d geldt ook als uerplichting uoor
uerknemers.

Lict 6 uan artikel 52 geeft de minister de beuoegclbeid meer uitge-
uerlete regels te geuen. Daar kunnen ook uerplicbtingen uoor
uerknemers bij ziin.

Lid 7 uan artikel 52 geeft de minister de beuoegdlteid uast te stel'

len taelke concentraties uan stoffen mcmimaal toegestaan ziin.
Bij ouerscbrijding uan die norm geldt als uerplichting dat de con-

centra.tie onmid.dellijk uerlaagd moet uorden Qid B), en clat er
a.lleen uerd.er geuerkt mag wctrden als de gezondbeid uan uterk-

nemers cl.oeltreffend bescbermd is (licl 9).

Artikel 54 geldt ook als uerplicbting uoor uerknemers.

Verder lezen
Arbeiclsinspectie, Publikatie P 3O "Bouw en inrichting uan
b e drijfsruimten", I 9 I 3.

Arbeictsinspectie, Publikatie P 145 "Nationale MAc-liist"' 1989.

Arbeictsinspectie, Concept-Publikatie CP I 1-l "Verantwctctrd uter'
ken met kopieerapparatuur; fotokopieerapparatuur", I 9BB.

Arbeid.sinspectie, Concept-Publikatie CP I 1-2 "Veretnhttoord' uer-
ken met kopieerapparatuur; lichtdrukapparatuur", 1 988.

Arbeidsinspectie, Concept-Publikatie CP I l-3 "Verantu.toord tuer-

ken met kopieerd,pparatuur; stencilinbrandapparatuur"' 1 9BB'
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lid moeten in goede staat verkeren en zindelijk worden gehou-
den.

3. Orve Minister kan al naargelang van de ffsische eigenschap-
pen van niet-ioniserende elektromagnetische straling niveaus
vaststellen, waarboven voor de toepassing van het eerste lid,
onder j, die straling als scha<Ielijk worclt aangemerkt.

Toelicbting
Artikel 62 gaat erua,n uit dat er meestal geen persoonlijke
bescbermingsmiddelen gebruikt boeuen te worclen, omdat de
regels uctn het VBR in ltet algemeen uoldoencle zullen ziin om
geuaar, scbade en binder te uoorkomen. Maar er kunnen situct_
ties zijn wacrin die regels niet uan toepassing zijn (bijuortrbeeld
orndat dat "redelijkerzaijs niet geuergd kan uorclen"). Het is zetÍs
denkbaar dat de regels niet afdoende zijn om scbacle en bincler
te uermijden.
Vandaar de algemene regel: oueral ruaar - ondanks alle regels
uan bet VBR - toclt nog geuaren bestaan, moeten persoonlijke
bescltermingsmiddelen beschikbaar zijn, en ze moeten gebruikt
ulorden. Dat laatste geldt ook als uerplicbting uoor taerknemers.

Licl 2 uan artikel 62 bouclt ook een uerplicbting in uoor u.terkne-
mers, en niet alleen uoor de uerkgeuer.

Verder lezen
Arbeidsinspectie, Publikatieblad p 22',Oogbescltuttingsmicl_
delen", 1962.

Arbeiclsinspectie, Publikatieblc.td p 60 "Aanutijzingen uoor cíe
constructie en de beproeuing uan ueiligbeidsbrillen", 1961.

Arbeiclsinspectie, Publikatieblact p 65 "Verkhanclschoenen". 1 c)6i.

Arbeiclsinspectie, Publilaatieblad p 77 ,,Het tegengctan uan
b ero ep sb uidaandoeninge n ", 1 9 I 3.

Arbeidsinspectie, Publikatieblad p ll2-l "Atlembalings-
bescbermingsmiddelen: ouerzicbt en toepassing", I 9g5.

Arbeiclsinspectie, Publikatieblad p 112-2',Ademhalings_
beschermingsmidclelen: ouerzicbt en bescbrijuing", 19g5.

Arbeidsinspectie, Publikatieblad p I l2-3 "Keuzetabel ademha_
lingsbes cb ermingsmi ddelen ", I 9S 3.

Arbeiclsinspectie, Publikatieblítd p 166-2 ,,Latuaai op de arbeicts_
plaats: gehoorbescbermingsmiddeten", t 987.
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§ t g. Zitgelegenheden

1. Aan een werknemer, die arbeid verricht, welke geheel of
gedeelteliik zittend kan wor«len uitgevoerd, moet daartoe een
doelmatige zitgelegenheid ter beschikking zijn.

2. Aan werknemers, die arbeid verrichten, welke staande moet
worden uitgevoerd, doch waarbii het arbeidsproces hun toe-
laaÍvarr tijd tot tijd te gaan zitten, moet een voldoende aantal
doelmatige zitgelegenheden ter beschikking gesteld zijn.

Toeliclcting
Om "d.oelmcttig" te ziin moet een zitgelegenbeid actngepast ziin
aan cle ruerknemer. Daarbij gaat bet om zithoogte, bekleding'
stabiliteit, uorm en stand uan de rugleuning en de armsteunen.
Als de uterknemer zelf de zitbc.togte en de stand uctn de ruqileu-
ning kan instellen, is er ook sprdke uan "doelmatigbeid"

Om aan lid 2 uan artikel 63 te uoldoen, tnoeten de zitgelegenbe-
clen in de uerkruimte staan, of tenminste in een ruimte die uan-
uit de werkruimte direct bereikbaar is. Het ctantal zitgelegenbe-
den moet minstens geliik ziin aan bet aantal personen dat tege'
lijkertijd in uerkruimte uerkt.

Verd.er lezen
Arbeidsinspectie, Publikatieblad P 41 "Zittencl en staand werk,
ergonomisclte asPecten", 1 988.
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scbermen", 1987.
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Arbeidsinspectie, Stuclie S 35 "Preuentie beroepsgebonden rugpro'
blematiek ; een inuentctrisatie uan erqonomische richtlij nen", I 9 87.

Neclerlandse Norm NEN 1812 "Ergonomiscbe criteria uoor kan'
toorlaerkstoelen en kantooruerktafels. Eisen uoc.tr afmetingen
en uituoering. Meet- en beproeuingsmetboden", 1988.

Ned.erlandse Praktijkrichtliin NPR lBlJ "Ergonomiscbe uit'
gangspunten uoor kctntoctrmeubelen en aanLuiizingen ttoor lcet

gebruik",1988.

Molenbroek, J.F.M. en J.M. Dirken, Dined-tabel 1986, Neder-
lancíse liclsaamsma.ten uoor ontwerpen. Facttlteit uan het
Ind.ustrieel Ontu)erpen, Tecbniscbe Uniuersiteit Delft, 1 986.

Sticbting tilerkplekuerbetering in Bedriif en Kctnktor, "Zittend
uerken, keuze en gebruik uan stoelen en tuerkulakken", 1985.
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§ t A. Sonitoir en ondere voorzieningen

1. Toiletten en urinoirs

1. In een inrichting, waar werknemers werkzaam plegen te zijÍl,
moet voor de werknemers ten minste één toilet zijn.

2. In een inrichting, waar 1O of meer werknemers gelijktijdig
werkzaam plegen te zijn, moet voor iedere 15 of minder werk-
nemers van hetzelfde geslacht ten minste één toilet zijn. Voor
mannen mag voor een deel met urinoifs worden yolstaan, mits
er ten minste één toilet voor iedere 25 of minder mannen is.

1. De toiletten en urinoirs moeten zodanig ziin geplaatst en wor-
den onderhouden, dat zíi voor alle in de inrichting werkzame
werknemers, voor wie zij bestemd zijn, gedurende hun verblijf
aldaar behoodijk te bereiken en te gebruiken zi1n.

2. Yoor werknemers die geregeld in zeerwarme werklokalen
arbeid verrichten of aan grote \À/armte zijn blootgesteld, moe-
ten de toiletten en urinoirs tochtvrij en binnendoor ziin te
bereiken.

Ieder toilet of urinoir moet doelmatig ingericht zijn, goed rein kun-
nen worden gehouden en voldoende ziin geventileerd. Een toilet
moet ovefdekt zljn en zodanig zijn afgeschoren, dat het bif gebruik
behoorlijke afzondering waarborgt. Een toilet moet van het beno-
digde ziin voorzien.

In een inrichting waar 1O of meer werknemers werkzaam plegen
te zijn, moeten de toiletten naar seksen gescheiden en van een dui-
delijk opschrift, aanduidende de sekse, waarvoor zij bestemd zijn,
voorzien zijn. De toegangen tot voor verschillende seksen bestem-
de toiletten moeten zich zo mogelijk niet in elkaars nabijheid
bevinden.

1. De toiletten en urinoirs moeten zijn voorzien van een goed-
werkende doorspoelinrichting met een stankafsluiting, tenzij
dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

2. Indien de toiletten en urinoirs nietzljn voorzien van een goed-
werkende doorspoelinrichting met een stankafsluiting en
evenmin daarmede gelijkwaardige inrichtingen zijn, die geen
stank verspreiden, mogen deze niet in directe verbinding staan
met enig werklokaal noch met een schaftlokaal of nachtver-
blijf. De ruimten waardoor deze toiletten of urinoirs van de
werklokalen, schaftlokalen of nachtverblijven gescheiden zijn,
moeten op de buitenlucht worden geventileerd, zodanig, dat
geen stank in de werklokalen, schaftlokalen of nachtverblijven
waarneembaar is.
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In of in de onmiddelliike nabijheid van de toiletten en urinoirs
moet een voldoend aantal wasbakken aanwezig ziin. De wasbak-
ken moeten doelmatig zijn geplaatst, beschikken over stromend
water en van het benodigde ziinvoorzien.

Toiletten, urinoirs en wasbakken moeten zindelijk worden gehou-
den.
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70
Toelicbting
De betekenis uan de term "redelijkenaiis"
uordt toegelicbt in de inleiding emder bet
criterium".

in artikel 68 lid I
k opj e " re de lij k b eicls'

72

2. Kleedruimten

Voor werknemers die voor het verrichten van hun arbeid andere
dan de overkleding plegen te wisselen, moeten kleedruimten
beschikbaar zljn. De kleedruimten moeten doelmatig zijn ingericht
en naar seksen gescheiden; zij moeten zijn gelegen in de nabijheid
van de open of besloten mimten waarin de arbeid pleegt te wor-
den verricht.

f . Iíledingbergplaatsen

Kleding die de werknemers tijdens de arbeid niet dragen, moet op
doelmatige wijze kunnen worden bewaard.

4. Schaftgelegenheden

Voor werknemers die de schafttijd plegen door te brengen in de
inrichting waar zij werkzaam plegen te ziiÍr, moeÍ een voor het
doorbrengen van de schafttijd geschikte schaftgelegenheid
beschikbaar ziln.

- 
/ 1. In kantoren waar 25 of meer en in overige inrichtingen waar

1 /l lO of meer werkncmers geliiktiidig *.rkrrr- plegen te ziin

I + die aldaar tevens de schafttiid plegen door te brengen' moet
I - voorhen een schaftlokaal beschikbaar ziin.



60

Sticbting Bouut Researcb 69, 'Kalrxerkantoor of kantoortuin:
ltoe rnaken utij een keuze?".

RtJksgebouutendienst, "studie ricbtlijnen kantoorkamers", 1 986.
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uerk op een gezond kantoor", 1991.

Nederlands Instituut aoor Arbeldsomstandigtceden NIA,/GAK,
"Ergonomie op de werkplek", 1991.



HOOFDSTUK III

VERPLICHTINGEN YAN WERKGEYER EN
WERKNEMERS

De werkgever is verplicht tot naleving van de voorschriften en Yer-

boden welke bii of krachtens hoofdstuk II zijn vastgesteld.

Een werknemer die arbeid verricht waarop betrekking heeft:
a. een voorschrift, vervat in de artikelen 12, tweede lid, 14, twee-

de li<I, 16, 19, derde lid, 20, eerste, tweede, vierde, vijfde en

zes«Ie lid, 23, derde lid, 24, eerste en ts/eede lid, 25, eerste en

clerde licl,29, tweede lid, eerste zinsnede,30, eerste tid,31,
achtste en negende lid, 34, 35, derde lid, 37, tweede lid, 39,

tweecle lid,4l, vierde lid, eerste volzin,43, eercte tot en met
vierde lid, 50, tweede lid, zesde lid, vierde volzin, voorzover
het betreft cte zindelijkheicl van aan de werknemer verstrekte
gehoorbeschermingsmiddelen, zevende lid, eerste v()lzin,

achtste lid. tweede volzin, en tiende, elfde en twaalfde licl,

voorzover het betreft de naleving van het tweede lid, 52, vier-
de lid onder d, 54,62, eerste li«I, voor zover daarin het gebruik
van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt voorgeschre-
ven, en 62, tweede lid, voor zover het betreft het zindelijk
houclen .vafi aafl een werknemer verstrekte persoonlijke
beschermingsmiddelen;

b. een voorschrift, gegeven krachtens de artikelen 31, elfde lid,

35, tiende lid,4l, zesde en zevende lid en 52, zesde lid, voor
zover inhouclende een nadere regeling van de onder a bedoel-
de voorschriften:

is verplicht bij of ter zake van de arbeid die hij verricht, dat voor-

schrift na te leven en de op grond l'an dat voorschrift aanv/ezige

en voor hem bestemde beveiligingsmiddelen aan te q/enden.

Toelicbting
Artikel 79: De uerantu)oordelijkbeid uoor de arbeidsomstandig-
beclen ligt op de eerste plaats bii de tuerkgeuer. Doutrctm zijn kort
en goecl alle regels uit boofdstuk II uan het VBR uoor hem/baar
een uettelijke uerplichting. Het nakomen uan die uerplicbting
kan bem/baar tl)ettelijk u-tctrd.en afgedutongen (zie artikel Bl en

de toelicbting claarbii).

Artikel 8O: Ook uerknemers hebben ueranttaoorcleliikbeid uoor
cle arbeidsomstandigheden, met name op die punten uaar zii
zelf recbtstreeks inuloed uitoefenen op ueiligbeid, gezondbeid en

taelzijn. Artikel BO geeft een opsomming uan de bepalingen in bet
VBR ctie ook als taetteliike uerplicbting geld.en uoor taerknemers'
Bii cte betrelfend.e artikelen is dat ctuerigens steecls apart uermeld

6t
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62,

lfi de ta ëlie hff n§. A ue rtgc:tt s be te k ent de f e Werkn p:rnerssi. e.y§$l.t-
tuoordeliJkbel;d nlet dqÍ de Urerkgexer niet. :*rt.eoy,u*arttwoarde-
fqk tua zW O,f de werkgeuer z!fu uerwtt*toordglWtxe.id. CIok
atËild ké§$ w.a,urrmakea, t§,e§:n dwd.srs t':rsÍeg; Oak werknemer§
kunnen wetww gcdwAngen worderu bu;n,uerpl.lobtin&en, ne ta
lesiwen, (xle artlkel 8Í en ds tuelieÍJtlng dítudtbi).



HOOFDSTUK IV

SLOTBEPAI./NGEN

Betreffende cle wijze waarop de regelen, gesteld bij of krachtens
hoofdstuk II, moeten worden nageleefd, kan een eis worden
gesteld.

Het Electrotechnisch Veiligheidsbesluit 1938 (Stb. 873)' wordt als

volgt gewilzigd.

A
l. Artikel la vervalt.
2. Artikel 1b wordt vernummerd tot 1.

B
Artikel 2 wordt vervangen door:

Artikel 2

l. Dit besluit is van toepassing op tot een sterkstroominstallatie
behorende electrische leidingen en toestellen, waarmee door
werknemers arbeid wordt verricht, en de ruimten waarin deze

ziln opgesteld.
2. Op een vaartuig dat:

a. krachtens artikel la, tweede lid, onder l, van het
Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 1938
(Stb. 872) als fabriek of werkplaats wordt aangemerkt,
geldt het bepaalde in de artikelen 3 tot en met 4O alleen
voor leidingen en toestellen als bedoeld in het eerste lid,
voorzover deze geen cleel r.ritmaken van de uitrusting van
dat vaartuig, en het bepaalde in de artikelen 4l tot en met
51 alleerl met betrekking tot arbeid, bestaande in of ver-

band houdende met de aanbouw, de verbouwing, de her-
stelling, de sloping en de reiniging van dat vaartuig;

b. krachtens artikel la, tweede lid, onder g, van het Veilig-
heidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 1938 als

fabriek of werkplaats wordt aangemerkt, is het besluit in
ziin geheel van tocpassing.

l. De bepalinÍaen van dit besluit zlin fiieÍ van tocpassing op:
a. het in bedrijven of inrichtingen aanwezige rollende mate-

rieel van spooÍ- en tramwegon<lernemingen;
b. een ancler vaartuig dan bedoeld in het tweede lid, alsmede

een vaartuig dat zich buiten Nededand bevindt.

C
In artikel 50 vervalt "der fabriek ofwerkplaats".
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D
In artikel 54 wordt "fabrieken of werkplaatsen" vervangen door:
ruimten.

E
Na atikel 55 wordt een artikel toegevoegd luidende:

Artikel 55a
Onze Minister kan in het belang van de veiligheid nadere regels
stellen met betrekking tot leidingen en toestellen als bedoeld in

"rtikel 
2, eerste lid, voor door hem omschreven categorieën van

inrichtingen of delen daarvan.

Toelicltting
In artikel 81 staat dat naleuing geëist kan tartrden uan de regels
die in bctofdstuk II uan bet VBR stctan. Naleuing kan ook geëist
uorden uan regels die krctcbtens ltoofdstuk II g4egeuen tuord.en
door de minister. In uerschillende artikelen is immers aan de
minister cle beuoegdbeid gegeuen om de regels uctn bet VBR uer-
der uit te tuerken.

De regels uan bet VBR zijn lang niet altijcl tl,uidelijk en ondub-
belzinnig. Er kan dus uerscbil uan mening bestaan ouer de juis-
te naleuing ua.n de regels. Artikel 81 bepaalt uitdrukkelijk dat
een eis gesteld kan uorclen uoor de wijze utaarop de regels nage-
leefcl moeten uorden. Dat betekent ílat degene die de eis tot
naleuing mag stellen, ook mag beslissen ouer de juiste interpre-
tcttie uan de regels.

Wie een eis tot naleuing mag stellen, is geregeld in afiikel 36 uan
de Arboutet. Dat is het disctrictsboofd uan de Arbeidsinspectie.
De minister uan Sociale Zaken en Werkgelegenbeid kan die
beuoegdheid ook ctan een andere ambtenaar toekennen.

Een eis trtt nctleuing uordt altijd gesteld aan de uerkgeuer. En
clie is uerplicht a.an de eis te uoldoen. Werknemers kunnen ook
uerplicht zijn om da.n een eis te uolcloen, ma.ar dan ?noet dat uit-
drukkelijk bij de eis uermeld zijn. De uerkgeuer moet er dan
uoor zorgen dat de uerknemers op de boogte worden gebracbt
uan bun uerplichting.

Tegen een eis tot naleuing kan een bezwaarschrift uorden inge-
cliencl bij cle minister. Zolang de bezuaarprctcedure loopt geldt
er géén uerplicbting om aan de eis tctt naleuing te uoldoen. In
dring4ende situaties kan de Arbeidsinsltectie echter beslissen dat
tijclens een beztactctrprocedure wèl aan een eis tot naleuing moet
uorclen uolda.an. En d.ie beslissing kan taeer aangeuocbten u)or-
den uoor c.le arrondissementsrecbtbank.
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In het Arbeidsbesluit 1920 (Stb. 694)'worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht.

A
Het opschrift van hoofdstuk I wordt
bepaalde arbeid voor vrouwen.

B

vervangen door: Verbod van

De hoofdstukken III. IV en V alsmede de artikelen 67h, 69 en 72

vervallen.

C
Artikel 68 wordt vervangen door:

Artikel 68
1. Een oordeel als bedoeld in de aanhefvan artikel 1 deelt het dis-

trictshoofd schriftelijk en gedagtekend aan het hoofd of <Ie

bestuurder van de onderneming en de zwangere arbeicler
mede.

2. Heeft het hoofd of de bestuurder of de zwangere arbeider
bezwaar tegen dat oordeel, dan kan hij daan'an binnen 14

dagen na dagtekening in beroep komen bij Onze Minister.
Deze beslist na onderzoek.

3. Van de met redenen omklede beslissing in beroep wordt
afschrift gezonden aan het hoofd ofde bestuurder en de zwan-
gere arbeider.

4. Wordt bii de beslissing in beroep het oordeel van het districts-
hoofd gewiizigd, dan treedt de in beroep gegeven beslissing in
de plaats van dat oordeel.

5. Voor het hoofd of de bestuurcler vloeit geen verplichting voort
uit het oordeel van het districtshoofd, zolang daartegen

beroep kan worden ingesteld en zolang omtrent een ingesteld
beroep niet is beslist.

In het Veiligheidsbesluit voor Fabrieken of 'W'erkplaatsen 1938
(Stb. 872)r worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A
Het derde lid van artikel 1a komt te luiden:

3. Onder fabrieken of werkplaatsen ziin mede begrepen de aan-

horigheden van de in het tweede lid, onder a tot en met n
bedoel<le ruimten, zoals gangen. trappen, portalen, kelders,

zolders, terreinen, kleedkamers, toiletten en schaftlokalen,
met uitzondering van aanhorigheden die plegen te worden
gebruikt als berg- of opslagplaats, pakkamer, expeditieruimte
of kafltoor.
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B
In artikel 44 vervallen de aanduiding van het eerste lid alsmede het
tweede lid.

Het Landbouwveiligheidsbesluir (Stb. 1950, K1O7)8 wordt als volgt
gewiizigd:

A
Artikel 1O komt als volgt te luiden:

AÍtikel 10
Onderhoud, zoals smeren, inspecteren, herstellen en reinigen, aan
een krachtwerktuig, werktuig of drijfwerk, dient zodanig te
geschieden, dat bij het verrichten van deze arbeid zo min mogelijk
gevaar optreedt. Zo mogelijk dient deze arbeid bij stilsrand van her
krachtwerktuig, werktuig of drijfwerk te geschieden.

B
In artikel 32 vewallen de aanduiding van het eerste lid alsmede het
tweede lid.

Toelicbting
In de atikelen 82 t/m 90 tuorden ueranderingen ctangebracbt in
anclere ueiliglceidsbesluiten, ueranderingen die nodig of nuttig
zijn geuorden door bet totstand.kornen uan het VBR.
Zo utordt bet Electrotecbniscb veiligbeidsbesluit uoortaan oueral
uan toepassing ua,ar met sterkstroominstallaties geuerkt wordt

8g

90
Artikel 76 van het Arbeidsomstandighe denbesluit Justiriële Riiksin_
richtingen (Srb. 1990, 453) wordt als volgt gewijzigd:

A
De bestaande tekst wordt genummerd tot eerste lid.

B
Aan het aftikel wordt een tweede lid toegevoegd, luidende:

2. De artikelen 1O en 11 van het Veilighei<Isbesluit restgroepen
gelden ten aanzien van werklokalen, die voor de inwerkingtre-
ding van die artikelen als zodanig in gebruik waren, voor zover
de naleving daawan redelijkerwijs kan worden gevergd.
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(bebalue op de meeste schepen). Het is de bedoeling om uia
ministeriële besluiten de Nederlandse Norm NEN i134 wetteliik
uerbindend te maken in organisaties tt)ítítr dat nog niet het geual 77

is. Denk ctan ziekenbuizen en uerpleeginricbtingen. Andere
besluiten uorden zó aangepast aan bet VBR dat uttor geliiksoor'
tige ruimten ook gelijlae regels gelden.

Ten aanzien van inrichtingen of delen daarvat die vóór het tiidstip
waarop Hoofdstuk II, de artikelen 2, 3, 5, 7, 13, 64 tot et met 68
en 71 tot en met 76, in werking treden, als zodanig in gebruik
waren, gelden deze artikelen voor zover de naleving ervan redelij-
kerwijs kan worden gevergd.

1. Dit besluit treedt in werking op een door Ons te bepalen tijd-
stip, dat voor de verschillende artikelen ofonderdelen daarvan
verschillend kan worden gesteld.

2. Dit besluit kan worden aangehaald als "Veiligheidsbesluit rest-
groepen".

Noten:
1) Laatstelijk gewijzigcl bij koninklijk besluit van26 juli 1990

(srb. 459).
2) Laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 21 novem-

ber 1972 (Stb.652).
3) Laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van26 juli 1990

(srb. 459).
4) Laatsteliik gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 mei 1982

(stb. 4o8).
5) Laatstelijk gewijzigd bij koninktijk besluit van 3 aptll 7987

(srb.212).
6) Laatsteliik gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 mei 1982

(srb. 408).
7) Laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 mei 1982

(stb. 408).
8) Laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 26 juli 1990

(srb. 459).

Toelicbting
Artilael 91 beuat een ouergangsregeling ter uoorkoming uan on-
euenredig boge kosten. Denk daarbij met name a.ctn de kosten
uctn bouukundige aanpassingen in oude gebouuen. (Ouerigens

is dat oola de reden u)Aarom in artikel 9O een uitzondering uordt
gemaalat uoor j ustitiële instellingen.)
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De a.uergangsregel;iqg koml erop rwer da:t de regels wli de
genoemde artlkelen uoluit gelden aoor nieutae situaties. In
b.e*taande sttaati'es ztjru ze 'allecn uan kracbt "uoorzouef nale-
uiry rvdel,ilkërwi,is ken,u.ordprl geuergd".
Debetekewis acin de terrn 'redeliJker,r.tlcls" ts roegellebtin de irulBt:
ding uan dit boekje onder het kopJe "redeltJkbeidscrite4um".

Ouer bel algemeen zal dutd.eltJk zW qf ap bet ,maruent a&rt
inaoeriÍ,tg aan hèt WR sprake is uan een bestaan:d.e oJ oen n-ieu-
we sítwa.tie, In gwal. aqn. twrifel is de datu,m, uam dÍ94ïte a&n d.e
bawwuergunniieg bepalcnd., Dat getdt ndet allecn uoor gcbeel
md,eu,we gebou:tosn ntarar qo& uaar (íngri'jpend.e) uerbottwlriggru

Arttkp,l 92 líd Í; De artlkelerL44 e?, 78 (auer EHBO-ers en ouer de
a,frn*lngen aan uerklokaten) *arden pd;a llaee ia.er n6 ln:lssg.
ring v@? bet VBR u,w:n kracbt.



ADRESSEN

Arbeidsinspectie§:
Belast met toezicbt op naleuing aan onder mcer de Arbouet en
bet VBR.

Le District
Sint Pieterskade 26
6212 

^D 
Mflastricht

(a43) 2t 92 5r.

2e Distriet
Vismarktsraat 28
4811 WE Breda
(0,76) 22 34 00.

3e District
Stadionvieg 43c
3:A77 AS Rotterdam
(a1o) 47 98 3oo.

4e Distdct
Florijnburg 41
3437 SR Nieuwegein
(03402) 94 5t1.

5e District
Boerhaayelaan 3
2713 HAZoetermeer
(079) 71 01 0I.

6e District
teeuwendalersweg 21
1055 JE Amsterdam
(o2o) 58 t26t2.

7e Di§trict
Engelse Kamp 4
9722 AX Groningen
(o5o) 22 58 80.

8e Dtstrict
Smedenstraat 284
74ll RD Deventer
(o570o) 14745.
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MAC.waarden

Nachtverblijven
Noodl,erlichting

Ongelukken
YoofkoÍnen van -
hulp bij-

Ontploffing
Overgangsregeling

Personenveryoer
Persoonlijke bescherrningsmiddelen

Redelij kheidscrirerium
Registratie
Restgroepen
RustÍuimten

§anitair
Schaftgelegenheden
Sla4pvertrek
Stapelen
§teiger§
Straling (niet,ioniserend)

Tertrperatriur
Tocht
Toepassingsgebied
Toiletten
Transport
Trappen
Trekkers
Trillingen

Uitzicht naar Lruiten

Vallen
Veiligheidsbesluiten

Veiligheidssigrr:alering

Yentilatie
Verbandtrommel
Vergiltiging
Vedichting
Verpakking
Verplichting tot naleving
Yerstlkking

52.

>o, > /, /o.
4.

72 Í/Ín 43.
+4, +).
40..,43,46,47.
lnleiding, 44, 78. 91, 92.

25,29,3Q,34.
62.

inleiding,8L.
3,2,35,60,6t.
inleiding.
75.

64 -7a.
>/, /5, /4.
>tr, > /, /O.
a)/.
M. LA.
51.

8- 11.
1l.
inl6idllg, l.
57,64 - 70.
)) -)<
t?.
24.
49,50.

2-5.

19.
inleiding,
82 - 90.
20,23,29,3A,
3t,35,38,48,
58, 59.
8-11.
44.
5L - 57.
2-5.
3a,39.
inleiding, 79, 80,81.
4).



versmÍming
Vluchtweg€n
Voeftuigen

§(zacbakken
Werkgever

rcïp-lichtingen van -
§flè,rkfiemfi§

verplichtingefn vaÍt -
§reÍktuigeÍ1

Zindeliikheid
Zltgelcgenhedetr

8, 9., 10,46.
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Het Veiligheidsbesluit Reslgroepen {VBR) is in 1990 met de

invoering von de lootste fose von de Arbowet von krocht
geworden. Het VBR is direct op grond von de Arbowet tot

stond gekomen. Toch is het VBR één von de oudsie
veiligheidsbesluiten. Het heeft echter een holve eeuw

geduurd voor het VBR doodwerkeliik werd ingevoerd.

Het VBR is von toepossing voor iedere werkgever en
werknemer die niet onder een onder Veiligheidsbesluit volt.

Ongeveer ó5% von olle werkgevers en werknemers heeÍt

met het VBR le moken. De 'restgroepen' ziin onder ondere
de mensen in kontoren, winkels, ziekenhuizen en de

horeco. Het VBR geeft minimumvoorschriÍten over de
veiligheid, de gezondheid en het welziin von de

medewerkers in deze bedriiven. Omdot het VBR een soort

uittreksel is von het Veiligheidsbesluit Fobrieken of
Werkplootsen komen veel onderwerpen uit dil besluit
lerug. Hei VBR geefi bijvoorbeeld ook regels ten oonzien
von verlichting, temperotuur, geluid en trillingen.

In dit boek wordl noosl een olgemene inleiding over het

VBR een ioelichting op de wetsoriikelen gegeven. Onder
druk von onder ondere de Europese richtliinen wordi het

VBR regelmotig bilgesteld. Zodro dit het gevol is, zol het

NIA deze uitgove herzien.

DE NIA JURIDISCHE REEKS BESTAAT VERDËR UIÏ
O De Arbowet compleet: de volledige lootste versie von

deze wei toegelicht, von toepossing op vriiwel elke
orbeidssiluotie.

O Het Veiligheidsbesluit Fobrieken o[ Werkplootsen:
concrete eisen gesteld oon industrièle ocliviteiten.

O Nieuwe grenzen oon orbeidsomstondigheden: de

invloed von EG-richtliinen op de Nederlondse
Arbowetgeving.

Deze serie stoot onder redoclie von J.H. Kwontes, iuridisch
odviseur bii het NlA. Aongezien wet- en regelgeving

rondom orbeidsomstondigheden zich bliiven ontwikkelen,
zullen in deze serie steeds herdrukken verschiinen. Wie
verzekerd wil ziin von de lootste stond von zoken, kon

doorom een obonnement nemen. Bii bestelling von drie of
meer uitgoven uit deze serie wordt een speciool

ringbondie geleverd. Voor priizen, obonnement en

bestelwi ize, zie meegehechte ontwoordkoort. NtÀh)


