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VOORWOORD
Dit is de nielrwste uitgave in de juridische reeks van het NlA. De reeks bestaat nn uit
zes verschillende publikaties op het terrein van de arbowetÉaeving. De basis van 'Arbo-
besluiten' ligt voor een groot deel bij de mensen die contact opnemen met het Infor-
matiecentrum van het NIA. Het aantal vragen over de Europese arbo-regelgeving is
groeiencl. Niet zo verwonderlijk als u bedenkt clat in toenemende mate de 'echte'
Nederlandse arbo-regelgeving aÍheemt en het vacutim wordt 'opger,-uld' door EG-rege-
lingen. De EG-Kaclerrichtlijn (nu vertaald in de Arbowet) is daarwan de belangriikste
exponent. Op basis van die kaderrichtlijn worclen er ook verschillende biizondere
richtliinen uitgevaardigd. Die staan, vertaald naar de Nededandse situatie, in clit boek
centr:ral.

Voor Laie is 'Arfutbesluiten' bedoeld?
Het is bedoeld voor iedereen die binnen een organisatie betrokken is bij het arbeicls-
omstandigheclenbeleicl. Dat kan sterk variëren: clc werkgever, de personeelsfilnctio-
naris, het lid van cle metlezeggenschapsraad, maar ook de arbo-coördinator of de arbo-
deskundige. Zlj treffen in dit boek informatie aan over de regelgeving die vanuit cle EG
naar Neclerland komt.

Hoe ziet die uertaalde regelgeuing eruit en uat zijn cle cctnsequenties?
Het is mogeliik dat niet elk arbobesluit voor u van belang is. Toch heeft de redactie
besloten ze allemaal op te nemen, zodat een overzicht ontstaat van cle EG-regelgeving,
vertaald naar de Nederlandse sitllatie (met uitzondering van de kaderrichtlifn, die u in
de Arbowet terugvindt). Over enige tild zal de arbowetgeving gronclig worden her-
zieÍ7', wat ook consequenties heeft voor de verschillende arbobesluiten. Wanneer het
zo ver is, zal de redactic zekcr met nieuwe publikaties op die ontwikkeling aansluiten.

N.B. In titel, voorwoorcl en inleicling wordt gesproken van arbobesluiten. De wetge-
ver laat echter meestal het voorvoegsel 'arbo' v/eg en spreekt van 'besluit'. W'anneer
vanaf hoofdstuk 2 de arbobesluiten worden besproken, volgen wii de wetgever.
Waarom dan verwarring scheppen mct cle term 'arbobesluiten', zult u misschien clcn-
ken. Dit laat zich wel verklaren. De Nederlandse wetgeying kent tal van besluiten. §íii
hebben het in dit boek alleen over besluiten op het terrein van de arbeidsomstandig-
heden. Vandaar'arbobesluiten'.

EEN BtlK OP DE TOEKOMST
Op het moment dat dit boek verschijnt, buigt in opdracht van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid de commissie Kortman zich over de vereenvoucliging van
de Nededandse arbowetgeving. L)e Arbowet moet eenvoucliger (en duidelijker). De
vele, elkaar overlappende veiligheidsbesluiten zijn aan vemieuwing toe. Ook moeten
Lrit de EG aÍkomstige besluiten een krgischer plaats krijgen binnen het hele scala aan
arbo-regels.
Hoe lret advies van deze commissie er-uit zal zien, is nog niet helemaal duidelijk. Uiter-
aard heeft dit gevolgen voor zowel deze publikatie, als voor de uitgaven Veiligheids-
besluit Fabrieken of Werkplaatsen (VBF) en Veiligheidsbesluit Restgroepen (VBÉ). §íij
verwachten echter clat de invoering van één groot arbobeshlit nog wel even op zich
laat wachten en hopen dan ook dat u aan 'Arbobcsluiten' een goede bron van infor-
matie zult hebben.





I. INLEIDING
'Wie het nieus/s op TV en in kranten volgt, weet clat Europa volop in beweging is.
Door het Verdrag van Maastricht is de Europese Unie ín 1993 een feit geworden en
zijn de burgers van de verschillende liclstaten nu ook Europees burger. Hoewel de
meningen over de komst van één Europa verdeeld ziin, staat het buiten kiff dat dit
groeiende invkred heeft op ons dagelijkse leven. Vooral waar het gaat om regelgeving.

1 .1 EUROPESE REGELGEVING
De voorganger van de Europese Unie (EtD is de Europese Gemeenschap (EG). Deze is
in 1965 ontstaan uit drie gemeenschappen: cle Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal (EGKS), de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Europese
(iemeenschap voor Atoomenergie (Euratom).
De EU wordt bestuurd door de Raad van Ministers van de Europese Gemeenschappen
en de Europese Commissie. Zii yerÍegenwoordigen tevens de wetgevende macht.
Deze 'Europese regering'kan verordeningen, beschikkingen en richtlijnen uitvaardi-
gen. Wanneer het gaat om arbeidsomstandigheden, worden er richtlijnen gebrrrikt.
Ook deze zijn er in trMee soorten: produkweiligheidsrichtlilnen en sociale richtlijnen.

Produktueiligbeidsricbtlijnea worclen gemaakt op grond van artikel 100a van het
EEG-verdrag en gaan vooral in op eisen rond ontwerp en constmctie van allerlei pro-
dukten. Deze richtliinen geven regels clie verschillen tlrssen de lidstaten gelilk moeten
trekken.

Sociale richtliinen zijn gebaseerd op aftikel 118a van het EEG-verdrag. In dit anikel
gaat het om cle arbeidsomstandigheden op zich, en vooral om de verbetering daarvan.
Deze richtlijnen geven een minimum niveau aan, waaraan alle lidstaten zich tenmin-
ste moeten houden. Afwijkingen zijn alleen naar boven toegestaan; soms zelfs ver-
plicht als de reeds bestaande regclgeving in een EG-lidstaat verder gaat dan de richt-
lijn. Wanneer in deze uitgave gesproken wordt over richtlijnen, zijn dat altijd de echte
richtlijnen.

De belangrijkste sociale richtlijn is de EG-Kaderrichtlijn van 12 juni 1989 over verbe-
tering van cle veiligheid en gezondheid van de werknemers op het werk. Deze kacler-
richtlijn is zo gemremd, omdat er een algemeen raamwerk in staat. De kaderrichtlijn
lijkt dus sterk op de Àrbowet. Daarom heeft de minister van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid erwoor gekozen de kademichtlijn ook in cle Arbowet te vertalen. De aan-
gepaste Arbowet is op 1 januari 1994 var. kracht geworden.
Op grond van de kaderrichtlijn wordt een hele serie 'bijzondere riclttlijnen'gemaakt.
Deze staan, vertaald naar de Nededandse wetgeving, centraal in 'Arbobesluiten.'

Hierboven is heel kort de EG-regelgeving aan de orde geweest. Voor wie meer over dit
onderwerp wil weten, kan terecht in de uitgave 'Nieuwe grenzen aan arbeidsomstan-
digheden; Europese richtlijnen en hun invloed op de Nededandse situatie'. Voor wie
het fijne wil weten van de nieuwe AÍbowet is er de publikatie 'Arbo§/et Compleet'.
Voor medezeggenschapsraden is er zelfs een speciale uitgave: 'Arbowet oncler de
loep'. Voor meer informatie, zie het literatuuroverzicht op pagina 86.
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1,2 YAN R/CHIIIJN NAAR ARBOBESLUIT

Op grond van het EG-verdrag is bepaald dat richtliinen bekend gemaakt moeten wor-
den aan de lidstaten voor wie zii bedoeld ziin.Dit gebetut cloor publikatie in het Publi-
katieblad van de EG (L-serie), verge liikbaar met het Necledandse Staatsblacl. Daarirr zljn

de volledige tekst en cle bijlage(n) opgenomen. Na publikatie is een richtlijn bindend
voor de lidstaten.

In elke richtlijn is een artikel opgenomen waarin staat clat:

- de lidstaat moet nagaan of de nationale wetgeving al aan de richtlijn voldoet;
- de nationale wetgeving zonodig aangepast moet v,/orden op alle punten clie niet

overeenkomen met de richtliln.

Als de EG een arbo-richtliin uitvaardigt, gaat cle minister van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid na of, en zo jab,oe, de richtliln omgezet moet worden. Hii heeft daartoe
rwee mogeliikheden. Of hii maakt een v,/etsvoorstel en biedt deze aan het parlement
(Tweede en Eerste Kamer) aan ter goedkeuring. Of hij maakt een ontwerp-Algemene
Maatregel van Bestuur (AMvB), op basis van artikel 24 van de Arbowet, dat verwolgens
wordt behandeld als alle Nederlanclse AMvB-wetsvoorstellen. Dit'ontwerp-besluit'
wordt ter advisering aan de Commissie Arbeiclsomstandigheden van de Sociaal Eco-
nomische Raad (SER) voorgelegd (de Arboraad die aclviseerde over arbowetgeving is

opgeheven) en wordt tevens voor commentaar gepubliceerd in de Staatscourant.
De minister verwerkt het advies - geheel of gedeeltelijk - en stulrrt het nieuwe ont-
werp-besluit naar de Raad van State die ook advies uitbrengt. Deze bekiikt met name
de relatie tot andere wetgeyfulg. Vervolgens kan de minister het ontwerp-besluit weer
bijstellen en het voor ondertekening naar de Koningin sturen. Na publikatie in het
Staatstrlad kan de AMvB van kracht worden.

Als de nieuwe of gewiizigde wet, clan wel de AMvB is aangenomen, stuurt de overheid
deze aan de Europese Commissie. Deze controleert of de richtlijn correct is omgezet.
Bij elke richtlijn wordt aangegeven waÍtneer deze uiterlijk moet zijn omgezet. Meestal
kriigen de lidstaten tlvee tot drie jaar de tijd. Het aangeven van een tijdlimiet moet
voorkomen dat lidstaten door opzetteliike laksheid langer economisch of sociaal voor-
deel hebben. Formeel zal de betreffende lidstaat een verzoek kriigen van de Europese
Commissie haast te maken met de omzetting. Effectiever is het als de overige lidstaten
gebruik maken van hun recht om bij het Europese Hof vanJustitie een aanklacht in te
dienen. Overigens heeft Neclerland een slechte naam; veel richtliinen worden te laat
omgezet.
Zodra een richtlijn is omgezet in de nationale wetgeving, valt de naleving volledig
oncler het Nederlands recht.

I .3 ARTIKEL 24 A,RBOWET
Voor de omzetting van de meeste EG-richtlijnen in Nederlandse arbobesluiten maakt
de minister van Sociale Zaken en §Terkgelegenheid gebr-uik van artikel 24,lid 6 van de
Arbowet (zie pagina Bl voor de volle<Iige tekst van dit artikel). Artikel 24 schetst het
kader waarbinnen de overheicl door middel van AMvB's nadere regels kan vaststellen.
Het artikel geeft een uitgebreide opsomming van onderw.erpen en thema's waarop <Iie

regels kunnen ingaan. Goed beschouwd vallen hieroncler alle mogelilke regels
omtrent de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemer op het werk.



I .4 RELATIE IUSSEN ARBOBESTU/IEN EN
VEILIGHEIDSBESTUlIEN

In dit boek staan de arbobesluiten centraal. Maar hoe verhouden clic zich tot de vei-
ligheidsbesluiten, zoals bijvoorbeeld het VBF en het \aBR? Het antwoord op die vraag
is gelukkig helder. Een arbobesluit staat bouen een ueiligbeidsbesluit. Dat betekent
dat cle bepalingen uit een arbobesluit gelden boveu de bepalingen uit een veilig-
heidsbesluit. Dit geldt uiteraard alleen in de situatie clat een arbobesluit bepalingen
bevat, clie overeenkomen met bepalingen uit een veiligheidsbesluit.

Het is wel mogelifk dat in een arbobesluit een artikel is opgenomen, waarin staat dat
bepalingen uit bepaalde veiligheidsbeshriten van kracht blijven naast het arbobesluit.
Dit is alleen zo, wanfleer de bepalingen uit de veiligheiclsbesluiten niet in het arbobe-
sluit zijn geregeld of wanneer zij verdergaande eisen stellen.

Een voorbeeld ter verduidelijking: het arbobesluit persoonlifke beschermingsmidde-
len geeft regels omtrent het gebruik van rJeze middelen. In artikel l0 van dit arbobe-
sluit staat clat regels omtrent persoonliike beschermingsmiclclclen uit het Asbestbesluit
- dat veel strenger is - onverminderd van kÍacht zijn.

1.5 OPBOUW VAN ARBOBESI.U/IEN
Net als cle EG-richtlifnen hebben de besluiten allemaal een vergelijkbare opzet. Elk
besluit kent drie delen: een inleiding, een middenstuk en een slot. In de inleiding
wordt veelal aangeÉaeven waar het in het betreffende besluit om gaat. Anders gezegd:
wie valt in welke situatie ontler de werking van het besluit. In het middenstuk wordt
de kem van het besluit weergeÍaeven; hier staan cle u/etteliike eisen op een rij.

Een voorheelcl ter illustratie: in het Besluit Beeldschermwerk staat in artikel 5 welke
maatregelen de werkgever moet nemen om de ogen en het gezichtsvermogen van cle

werknemer zo goecl mogelijk te beschermen. Ook komen in het miclclenstuk de rech-
ten en plichten van werknemers en Arbeidsinspectie (tegenwoordig Dienst voor
Inspectie en Informatie, I SZW) aan de orde. Elk besluit wordt afgesloten met een arti-
kel clat de consequenties van clit besluit aangeeft voor andere regels, de datum van
inwerkingtrecling en eventuele andere slotbepalingen.

Hierna volpit per hooÍclstuk een overzicht van de arbobesluiten op grond van artikel 24
Arbowet die nu van kracht zijn, en van de ontwerp-besluiten die binnenkort van
kracht zullen worden. Van elk besluit kriigt u eerst de volledige s/ettekst en daarna
een uitgebreide toelichting. Hierin staat aangegeven wat het arbobesluit inhoudt,
welke consequenties zo'n besluit heeÍt en wat de (eventuele) relatie is tot anclere wet-
geving.
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2. BESLUIT BEELDSCHERMWERK

12 2,1 WEIEKST
Definities

Artikel I
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. werknemer: een werknemer die bii het veÍrichten van ziin arbeid gewoodiik gedurende tenminste t*'ee uren per

etmaal gebruik maakt van beeldschemlapparatuur;
b. beeldscherm: een alfanumeriek ofgÍafisch scherm, ongcacht het gebmikte afbeeldingsprocédé:
c. weÍkplek: het geheel van de t ecldschermapparatuur, waaNan een wcrknemer gebruik maakt, met inbegdp van de

onmiddelli jke werkomgeving;
d. richtlijn: de tuchtlijn van tle Raad cler Europese Gemeenschappcn van 29 mei 1990 betÍeffcnde minimum voor-

schriften iruake veiligheid en gezondheid met betrekldng tot het werken met beeldschermappantuur
(9r),/2-0lEEG;PhE(i lqqo Lt 56)

Toepossingsgebied

Artikel 2
Het in dit besluit bepaaldc is nict yan toepassing op:
a. bestuurdersplaatsen op voei'tuigen of machines;
b. computersystemen in transpofrmiddelen;
c. computersystemen die il de eerste plaats bestemd ziin voor gebruik door het publiek;
d. zogenaamde draagbaÍe systemen die niet aanhoudefld worden gebruikt op een werkplek;
e. rekenmachines, kassa's en andere appamtuur die vooÍzien is van een klein display yoor gegelrns of hoeveelheden,

dat nodig is voor het directe gebruik van die apparatuur;
f. conventioneleschrijfmachinesmetdisplay.

lnvenlorisotie en evoluolie

Artikel 3

De weÍkÍaever is verplicht tot een analyse van de risico's voor het gezichtsvermogen en vm dc lichamelijke en geeste-
liike belasting tengevolge van ilbeid aan een beeldschem. De werkgever moet passende maatregelen nemen om de bij
de inventarisatie en evaluatie vastgestelde dsico's te ondeFangen, rekening houdend met de smenvoeging en de com-
binatie van de gevolgen van de vastgestelde risico's.

Dogindeling von de orbeid

Artikel 4
De werkgever moet eryoor zorÍaen dat de arbeid yan de werknemer zodmig is georganiseerd dat arbeid aan een beeld-
scherm telkens na ten hoogstc twee achtercenvolgende uren wordt afgewisseld door mdersoortige arbeid of door een
rusttjid, zodanig dat de belasting van hct verrichten van arbeid aan een beeldscherm wordt yerlicht.

Mootregelen met betrekking tot de bescherming von de ogen en het gezichtsvermogen von de werknemers

Artikel 5
l. Voordat de werknemtr voor de ecrste rnaal arbeid aan een beeldschem gaat yerichten. floet hij in de gelegenheid

worden gesteld cen onderzoek aan cÍe ogen en van het gezichtsvemogen te ondergaan in yerband met de arbei<l
aan een beeldschcm.

2. De weÍknemcr moet pedodiek, en tevens indien zich bij hem gezichtsstoornissen voordoen die het gevolg kunnen
zijn van het verrichten van arbeid aan een beeldscherm, opnicuw in de gelegenheid worden gesteld om een onder
zoek als bedoeld in het eerste lid te ondergaan.

3. Indien de resultaten van het ondeuoek, bedoeld in hct eerstc en het tweede lid, dit vereisen, moet de bctrokken
werknemer in de gelegenheid woÍden gesteld een oftalmologisch ondezoek te ondergam.

4. Indien de resultaten van het onderzoek, bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, dit yereisen, en nornale oog-
correctiemiddelen niet kunnen woÍden gebruikt, moet de werkgcver de desbetrefÍènde werknemcr speciale. met
betrokken arbeid yeÍband houdende oogcorrectiemiddelen verstrekken-

5. Het ondezoek, bedoeld in het eerste tot en met het derde lid. moet worden uitÍaevoeÍd door dan wel in opdÍacht
van een, al dan niet gezamenlijke, betlrijfsgezondheidsdicnst, llecombineerde dienst of arbodienst, die zodadg is
georganiseerd, uitgemst en bemand cn zodanig wordt geleid, dat hij de taken, genoemd in artikel 18, derde lid. vaD
de Arbeidsomstandighedenwet naar bchorcn kan vetrullen.



Voorschrihen vor de inrichting von werkplekken

Artikel 6
1 . t)e itrichting van de werkplek moet voldoen aan cle voorschriften. nee{iclegd in de bijlage van de richtliin.
2. Indien de bijlage van de Íichtlijn woÍdt gewijzigd doet Onze Minister daaNan medcdcling in de Staatscourmt; hij

vermeldÍ daarbii met ingang van welke datum de wiiziging moet sorden toegepast.

Eis tot noleving

Artikel 7
Iler districtshootd kaD aan een werkgever een eis stellen betreffende de wijze waarop de voorscltriften, gesteld bii dit
h(slrrit. mocten s ord(n nagel( cfd.

Verplichtingen von de werkgever

Artikel 9
De werkgever is verplicht tot naleving van de voomchriften, gesteld bij dit besluit.

Overgongsbepolingen

Artikel IO
Werkplekken die op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit besluit reeds in gebruik zijn, moeten uitcÍlijk op
31 december 199.1 voldoen aan de voorschriften, neergelegd in de biilage bii de dchtliin.

Slotbepoling

Artikel 12
l. Dit besluit heedt in werking op 31 december 1992.
2. Dit besluit wordt aangehaald als: Ilesluit beeldscheÍmwerk.

2.2 TOELICHIING
Het Besluit beelclschermwerk is de uirvoering van EG-richtlijn 9O/27O/EEGv'àfi29 rnei
1990. Het is een bijzondere richtliin die de bedoeling heeft minimum voorschriften te
geven om gevaar voor veiligheid en gezondheid bij beeldschermu/erk te voorkomen.
Het gaat hierbij met name om de ergonomische aspecten. Deze richtlijn is zelf weer
het gevolg van kaderrichtlijrt 89/391/EEG van 12 iuni 1989, waarin algemene troot-
schriften staan voor regelingen die moeten zorgen voor veiligheid en gezondheid van
werknemers.

Het Besluit beeldschermwerk is met ingang van 3l december 7992van toepassing. De
volledige tekst van besluit en toelichting is gepubliceerd in Staatsblad 1992, nummer
677. »e tekst van de richtlijn en de bijlagen is terug te vinden in EG-Publikatieblad
7990,L 156.

Reikwiidte

De uterknemer in de ziflvan dit besluit is degene wiens s/erkzaamheden voor een aan-

zienlijk deel uit beeldschermwerk bestaat. Op grond van technisch en erÍaonomisch
onderzoek wordt hierbij gerekend met een tijd van minimaal twee uur beeldscherm-
werk per etmaal.
De uerkplek is het beeldscherm en alles wat zich daarbij in de bur-rrt bevindt. Bij-
voorbeeld telefoon, printer, werktafel, stoel, bureau.

Niet elk werk met beeldschermen valt onder dit besluit. Uitzonderingen zijn:
- bestuurdersplaatsen en computersystemen in en op voertuigen, (lucht)vaartuigen

en machines;
- computefsystemen voor gebruik door publiek;
- draagbare systemen die onregelmatig gebruikt worden;
- rekenmachines en kassa's;
- schriifmachines zonder apart beeldscherm.
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Mootregelen ter voorkoming von risico's

De werkgever moet onderzoeken welke risico's, lichamelijk en geestelijk, het beeld-
schermwerk oplevert voor de werknemer en hoe groot die risico's ziin. De uitslag van

14 dit onderzoek moet op schrift komen te staan. Speciaal de gevaren voor de ogen en
het gezichtsvermogen vragen om beschermende maatregelen. De kosten daarvan zijn
voor rekening van de werkgever.
Velplicbt zijn de medische oogonderzoeken. Yoordat de werknemer voor het eerst
begint met beeldschermwerk moet een oogonderzoek plaatsvinden. Daarna moet dat
onderzoek regelmatig worden herhaald. Zo'n herhalingsonderzoek moet ook volgen
als er oogklachten zijn die mogelijk verband houden met het beeldschermwerk. Even-
tueel yolgt een uitgebreider (oftalmologisch) onderzoek. De arbodienst is de aange-
v/ezen instantie om deze onderzoeken te verrichten. Deze dienst kan nameliik zorgen
voor een geintegreerde preventieve aanpak via werkplekonderzoek en werktijden-
aanpassing.

De Arbeidsinspectie (I-SZW) heeÍt een Publikatieblad (P-blad 184) uitgebracht over
beeldschermwerk, waarin de oogonderzoeken ter sprake komen. Als een speciale bril
nodig blijkt, dient de werkgever die te vergoeden.

Er mag niet langer dan tq/ee uur achtereen aan het beeldscherm gewerkt worden.
Daarna moet óf een pauze volgen óf ander werk. Beide mogeliikheden zijn becloeld
om de werknemer te laten uitrusten van het beeldschermwerk. Als het werk enkel uit
beeldschermwerk bestaat, dan zou de pauze minstens tien minuten moeten duren.
Die pauze wordt als arbeidstijd gerekend.

Werkplekeisen

Voor een werkplek, in gebruik genomen ní 3l december 1992, gelden de onder-
staande eisen. Voor de andere werkplekken is een overgangsregeling getroffen. Die
moeten op I januari 7995 aan de volgende normen voldoen.

1. Beeldscberm
- De tekens op het scherm moeten scherp, duidelijk en groot genoeg zijn. Het beeld

mag niet flikkeren of op andere manieren instabiel ziin.
- De gebruiker moet helderheid en contrast makkelijk kunnen regelen.
- Het beeldscherm moet draalbaar zijn en vrij en makkelijk beweegbaar. Het moet

vrij zijn van weerkaatsingen en spiegelingen.

2. Toetsenbord
- Het toetsenbord moet schuin staan en het mag niet één geheel vormen met het

beeldscherm. Het moet de werknemer in staat stellen een comfortabele houding
aan te nemen, die geen vermoeiclheicl van armen of handen veroorzaakt. Er moet
vóór het toetsenbord ruimte ziin om handen en aÍnen te stelrnen. Het toetsenbord
moet een mat oppervlak hebben. De symbolen op de toetsen moeten voldoende
contrast hebben.

J. lí'erktafel
- De werktafel moet groot genoeg zi,n om verschillende opstellingen mogelijk te

maken van beeldscherm, toetsenbord, documenten en accessoires.
- Documenthouders moeten op dezelÍde hoogte staan als het beeldscherm om snelle

hoofd- en oogbewegingen tot een minimum te beperken.



1. W'erkstoel
De werkstoel moet stabiel zijn max mag de bewegingsvrijheid niet beperken. De
hoogte van de zitting moet verstelbax ziin. De hoogte en de hellingshoek van de
rugletming moeten aangepast kunnen worden voor een comfortabele houding.
'Wie een voetstelrn wil hebben, moet die kunncn krilgcn.

Yerlicbting
De omgevingsverlichting moet behoorlijke arbeidsomstandigheden bieden en een
goed contrast tussen scherm en achtergrond mogeliik maken. Zo nodig moeten er
verstelbare lampen geplaatst worden die niet verblinclen en niet op het schenn
weerkaatsen-
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6. W'eerkaatsing; en scbittering
Beeldschermefl moeten zo geplaatst
scherm of tegenover de gebruiker is
christcrd krrnncn worden.

worden clat er geen raam tegenover het
gesitueerd. Ramen moeten behoorliik ver-

7. Lautaai
- Bii de inrichting van de werkplek moet rekening gehouden worclen met het lawaai

van de apparatuur. Dit lawaai mag niet storend zijn voor de aandacht, of voor luis-
tefen en pfaten.

8. Hitte
- De hitte van de apparatuur mag geen hinder geven.

9. Straling
- Er moet voortdurend geprobeercl worden de stralingen van het beeldscherm te ver-

minderen.

1O. Vocbtigbeicl
- Er moet een voldoende vochtigheidsgraad ingestelcl en gehandhaafcl worden.

1 1. InïerJace compuler/mens
- Bij het maken van programma's en de taken die daaruit vooffvloeien, moet reke-

ning gehouden worden met psycho-sociale factoren. In programma's mag geen
clandestien controle-apparaat (verklikker) worden ingebouwd zonder medeweten
van de werknemers.

- De principes van de programmeringsergonomie moeten vooral worden toegepast
op de behandeling van menselijke inÍbrmatie.

Deze normen ziin te vinden in cle bijlage bij de richtlijn 9O/27O/EEG (zie ook het over-
zicht van EG-richtlijnen op pagina 84). Mogeliike toekomstige veranderingen in deze
bijlage zullen in de Staatscourant worden gepubliceercl.

Controle op de noleving

De Arbeidsinspectie (I-SZW) kan de verplichtingen die dit besluit aan de werkgever
oplegt, afdwingen via een eis tot naleving. Als men het niet eens is met die eis is
beroep mogelijk bij de minister van Sociale Zaken en §íerkgelegenl-reid. Daaruoor
moet binnen zes weken een bezwaarschrift ingediend worclen via de I-SZ§1. Indiening
yatl zo'n bezwaarschrift heelt tot gevolg dat de verplichting wordt opgeschort, tenzij
het gaat om een eis in verband met onmiddellijk gevaar voor veiligheid of gezondheid.
Die kan slechts worden opgeschort door de president van de rechtbank.



3. BESLUIT FYSIEKE BELASTING

t6 3.1 WETTEKST

Artikel I
In dit besluit wordt verstaan onder f,vsieke belasting: de door een werknemeÍ in verband met de arbeid in te nelnen
werkhouding, uit te voeren bewegingen of uit te oefenen kflchten.

Artikel 2
De weÍk{aever is veÍplicht de arheid zodanig te organiseren, de arbei<lsplaats zodanig in te dchten, een zodanige pÍo-
duktie- en werkmethodc toe tc passen, dan wel zoclanige hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen te laten
gebruiken, dat de fysieke belasting van de werknemer geen gevaren met zich mee kan brengen voor de veiligheid en
gezondheid vm dic werknemer.

Artikel 3
1. VooÍ zover de in artikel 2 bedoelde gevaren rcdelirkeNirs niet kunnen woÍden voorkomen, moet de werkgever de

arbeid zodanig organiseren, de arbeidsplaats zodanig inrichten, een zodani[ae produktie- en werkmethode toepassen
en zodanige hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen laten gebmiken dat die gevaren zoveel als rede-
lijkeryiis mogeliik is, worden beperkt.

2. Bij de uityoeÍing yan het eerste lid wordt uitgegaan van de inventarisatie en evaluatie, bedoeld in artikel 4 van de
AÍbeidsomstandighedenwet, waaNan dcel uitmaakt een inventarisatie en evaluatie van de gevaren verbondcn aan

rysieke belasting.

Artikel I
1. Metbetrekkingtotfysiekebelasting,bestaandeuithetdooÍeenwerknemertillen,duwen,trekken,dragenofopeen

andcre wiize verplaatsen of ondersÍeunen van een of meer lasten, moet de weÍkgever bi, de naleving van zijn vcr-
plichtingen krachtens de artikelen 2 en 3 de bijlagen I en II van de richtlijn ntmmer 9O/269/EEG van de Raad varl
de Europese cemeenschappen van 29 mei 1990 betÍeffende de minimum veiligheids- en gezondheidsvooschriften
voor het handmatig hanteren van lasten met geyaar vool met narne rugletsel voor de werknemers (PbEG L 156) in
achl nemen-

2. Indien een yan de biilagen van de richtlijn waarnaar in dit aftikel wordt veNezen wordt gcwijzigd, maakt Onze
Minister dit bekend in de Staatscourmt. Hij vemeldt daarbij met ingang van welke datum de wijziging in acht dient
te worden geflof,ren.

Artikel 5
1. De werkgever is verplicht tot naleving van de bii dit besluit gestelde voorschriften.
2. De werknemer is ve(plicht tot het gebruiken van hem ter beschikking gestelde hulp- en bescheÍmingsmiddelen.

Artikel 6
Betreffende de wijze waarop de regelen gesteld bij dit besluit dienen te wortlen nageleefd, kan een eis worden gesteld

overeenkomstig afrikel J6, eerste lid, van de AÍbeidsomstildighedenwet.

Altikel 7
Het Arbeidsbesluit 1920 (Staatsblad 1920, 694) wordt inget«rkken.

Artikel 9
1. Dit besluit trcedt in werking op 9 februari 1993.
2. Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit fysieke belasting.

3.2 TOELICHIING
Het Besluit fysieke belasting is cle uitvoering van Ec-richtlijtt 9O/269/EEG. Het is een
bijzondere richtlijn die de bedoeling heeft minimum voorschriften te gel/en om met
name rugletsel te voorkomen bii werknemers als gevolg van handmatig hanteren van
lasten. Deze richtliin is zelf weer het gevolg van kadeffichtlgn 89/391/EEG waarin
algernene minimum voorschri-ften staan voor regelingen om veiligheid en gezondheid
van u/efkflemefs te s/aarborgen.

Het Besluit fysieke belasting is op 9 februari 1993 iÍt s/erking getreden. De volledige
tekst van besluit en toelichting is gepubliceerd in Staatsblad 1993, nuÍrmer 68. De
tekst van de richtliin en de bi,lagen is terug te yinden in EG-Publikatieblad l99O,L 156.



Reikwiidte

De EG-richtlijn manueel hanteren van lasten richt zich vooral op situaties waarin
getild, gedragen, geduwd of getrokken wordt. De werkhouding blijft grotendeels bui-
ten beeld. Het Besluit ffsieke belasting omschrijft het begrip belasting \ry'at ruimer dan
de richtlijn. De definitie van ffsieke belasting bestrijkt nameliik elke vorm van gedrag
in verband met arbeid. De nadruk ligt daarbij weliswaar op tillen, dragen, ondersteu-
nen, duwen en trekken. Maar ook werkhoudingen als zitten en staan vallen eronder.

De Arbeidsinspectie (I-SZW) zal t.wee P-bladen uitbrengen over ffsieke belasting.
Daarin zullen de regelingen uitgelegd worden. De Arbeidsinspectie ([-SZiff!^ zal
bovendien bii bepaalde voorschriften aangeven hoe daaraan voldaan kan worden.

Mootregelen ter voorkoming von risico's

Het gaat in dit besluit om de belasting van de individuele werknemer. De werkgever
mag dus niet de gemiddelde werknemer als uitgangspunt nemen maar de concrete
persoon die de arbeid verricht. Niet alleen zijn liif , ook zijn conditie is bepalend voor
de maatregelen tlie de werkgever moet treffen om gevaar te voorkomen. Als de arbeid
op één plaats afwisselend door verschillende personen wordt verricht, zal telkens de
persoon die werkt, beschermd moeten zijn. Dat kan betekenen dat die a.rbeids7laats
elke keer aangepast Luordt. A7s bijvoorbeeld materialen onder handbereik liggen,
moet dit voor elke werknemer gelden ongeacht diens individuele afmetingen. Een vol-
gende stap is de mogelilkheid om technische hulp- en beschermingsmiddelen in te
zetten.
Ook als een bepaalde houding niet bijzonder belastend is, bijvoorbeeld bukken, kan
langdurige herhaling toch voor risico's zorgefi.. Door afwisseling van taken en roulatie
van werknemers kan in veel gevallen gevaar rroor gezondheid en veiligheid voorko-
men worden.
Voor de meting van ffsieke belasting bij het tillen is een bijzonder instrument ont-
wikkeld, de NIOSH-methode. In één van de hierboven genoemde P-bladen zal daaraan
aandacht worden besteed.

Niet elk gevaar kan elk moment voorkomen worden. Soms is het onredelijk om de
werkgever te vragen dat hij 100 procent veiligheid biedt. Bijvoorbeeld als de gevolgen
van maatregelen niet acceptabel zljn, zoals een onaanvaardbaar groot produktiever-
lies. De 'redelijkheidstoetsing' moet antwoord geven op de vraag wat een werkgever
nog wel behoort te doen om nadelige gevolgen voor de werknemer te voorkomen, en
\À/at niet van hem kan worden gevergd.
De werkgever moet in beginsel alles doen wat technisch mogelijk en economisch
haalbaar is om schade door ffsieke belasting te voorkomen. Een beschermende maat-
regel die technisch mogeliik is, moet genom€n worden; ook als die (veel) geld kost.
Alleen als de economische gevolgen te groot zijn, kan de werkgever er van afzien. De
gesignaleerde gevaren dienen dan wel in cle toekomst voorkomen te v/orden. Dit
moet bliiken uit toekomstplannen of -programma's. AIs de werkgever de te nemen
maatregelen te duur vindt, terq/ijl vast komt te staan dat deze destijds bij nieuwbouw
veel goedkoper te realiseren waren, dan wordt gerekend met het laagste bedrag.

Artikel 4 van de Arbowet verplicht de werkgever tot het maken van een lijst, waarin
hij aangeeft welke gevaren de werknemer bedreigen als gevolg van fysieke belasting
en in welke mate. Die lijst is het uitgangspunt bil het nemen van maatregelen om de
genoemde gevaren te voorkomen.
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Tillen

Een bijzondere vorÍn van fysieke belasting is het met de hand tillen en dragen van las-
ten, inclusief allerlei andere vormen, zoals duwen en trekken. In dat geval gelden voor
de werkgever in het bijzonder cle bijlagen I en II van de Europese richtliin manueel
hanteren van lasren (Richtliin 9O/269/EEG, PbEG L 156). Daarin valr te lezen welke
factoren met name van invloed zijn op het ontstaan van rugletsel. In bijlage I worden
genoemd:
- lctst, onder andere te groot, te zwaar, instabiel;
- uereiste licbamelijke inspanning, onder andere te groot, in onstabiele positie;
- uerkomgeuing, onder andere te weinig ruimte, onstabiele bodem, verkeercle tem-

peratuur of ft,rchtcirculatie;
- taak, onder andere te weinig 1rst, te hoog werktempo.

Bijlage II somt de risicofactoren op van de individuele werknemer.
Die loopt gevaar als:

- hij ffsiek niet in staat is de taak uit te voeren;
- hij verkeerde kleding, schoeisel ofandere persoonlijke uitr-usting draagt;
- zijn kennis ofopleiding onvoldoende ofniet aangepast is.

Veranderingen in de tekst van de bijlagen worden meegedeeld in de Staatscourant. Zo
bevat de Staatscourant rzan 28 januari 1993 een bericht over effectieve voorlichting en
instructies over het manueel hanteren van lasten (ministeriële regeling $,sieke belas-
ting van 25 januari I 993).

Controle op de noleving

De Arbeidsinspectie (I-SZ§7) kan de verplichtingen die dit besluit aan werkgever en
werknemer oplegt, afdwingen via een eis tot naleving. Als men het niet eens is met die
eis, dan is beroep mogelijk bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Daarvoor moet binnen zes weken een bezwaarschrift ingediend worden via de
Arbeidsinspectie (I-SZW). Incliening van zo'n bezwaarschrift heeft tot gevolg dat de
verplichting worclt opgeschofi, tenzij het gaat om een eis in verband met onmiddellijk
gevaar voor veiligheid of gezondheid. Die kan slechts worden opgeschort cloor de pre-
sident van de rechttlank-
Dit besluit is bedoeld om cle gevaren van fi,sieke belasting te vermijden voor elke indi-
vicluele werknemer.

Consequenties voor overige wetgeving

Met de invoering yan het Besluit ffsieke belasting werd het Arbeidsbesluit 1920 inge-
trokken.



4. BESLUIT PERSOONLIJKE BESCHERMINGS-

MIDDELEN

4.1 WETTEKST

De[in ities

Artikel I
In dit besluit wordt verstaan ondcr:
a. persoonlijk bescheÍmingsmiddel: iedere uitrusting dic bcstemcl is om door de wertnemer gedmgen of vastgehouden

te worden ten cindc hem tc beschermen tegen ecn of mcer risico's die ziifl veiligheid of gezondheid op het werk
kunnen bedreigen, alsmede alle aanmllingen of accessoircs die dxartoe kunnen bijdragen;

b. richtliin: de dchrliin van de Raad der Europese Gemeenschappen van 30 november 1989 betreffende de minimum
voorschrifteo inzake veiligheid en gezondhcid voor het gebflrik op het werk yan persoonlijke bescheÍmingsmidde-
len door werknenlers (89,/6i6,/EEG; PbEG 19ti9, nt. L-193).

Toepossingsgebied

Artikel 2
Dit besluit i5 niet van toepassing op:
a. gewone en unifomc wcrkkleding die niet specifiek bedoeld is om de veiligheid en de gezondheid van de werknemer

te beschermen;
b. §poflLritÍusting;
c. zelfvcÍdediginge of afschrikkingsmateriaal;
d. draagbarc apparaten voor hct opsporen cn signaleÍen van risico's en belastingsfactoren.

Algemene verplichtingen

Artikel 3
l. Ecn door dc werkgever aan de werknemcr tcr bcschikking gesteld pe$oonli,k bcschermingsmiddel dicnt in over-

eenstemming te ziin met de desbetreffende bepalingcn inzake onffierp cn constmctic op het gebied van veiligheid
eD gezondheid neergelegd in het besluit persootrli,ke beschermingsmiddelen en het Warenwetbesluit persoonlijke
beschemingsmiddelen. Het in de vorige volzin bcpaaldc Íaeldt slechts voor zover bedoeld persoonliik bescher-

mingsmiddel niet buiten het toepassingsgebied van het beslldt persoonliike beschermingsmiddelen en het Waren-
wetbesluit peÍsoonli jke Irschermingsmiddelen vallen.

2. ln alle gevallen moct cen pcrsoonlijk beschermingsmiddel:
a- geschikt zijn voor de te vermijden risico's, zonder zelfeen ver{lroot Íisico in te houden;
b. beanNoorden am de bestaande omstandigheden op de arbeidsplaat§;
c. afgestemd zijn op de crgonomische cisen cn dc veÍeisten met betrekking tot de gezondheid van de werknemersi
d. na dc nodige aanpassingen geschikt zijn voor de drager.

3. Indien verscheidenc risico's het tegcliikertijd dragen van meer dan één persoonli,k beschemingsmiddel noodzake-
lijk nrakcn, zijn deze op elkaar afgestemd en blijven <leze doelmatig tegcn het betrokken risico dm wel de betrok-
ken risico's.

4. I)c keuze van het persoorliik beschermingsmiddel en de wiize waarop deze gebruikt noet worden, met name wat
betreÍt dc duur van het dragen, worden bepeld afhankcliik van de ernst van het risico, de frequentie van de bloot-
stelling aan het risico en de kenmcrkcn van de werkplek van iedere werknemeÍ afzonderlijk, alsmede van de doel-
matigheid van het persoonlijk beschermingsmiddel.

5. Een persoonliik beschenningsmiddel is in beginsel bestemd voor gebmik door één persoon. Indien de omstandig-
heden yereisen dat een persoonliike beschermingsmiddel door rneer dan óén persoon gebruikt wordt, worden pas-

§elde maategelen genomcn, opdat een tlergetijk gebmik geen gezondheids- ol hygièneproblemen oplevert voor de

onderscheiden gebmikers.
6. Adequate gegevcns over ieder persoonliik beschemingsmiddel die nodig zijn voor dc toepassing vm het eerste,

tweede, derde en vierde lid, zijn in het bedÍijf of de inrichting beschikbaar en worden zonodig doorgegeven.
7. I)c persoontijke beschermingsmiddelefl mogctr slechts voor de beoogde doeleinden worden gebruikt. Zij worden

gebruikt oveÍeenkomstig de gebruiksamwiizing.
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Artikel 4
1. Àvorens een persoonliik bcschemingsmiddel te kiezen, maakt de werkgever in het kadeÍ van de inventarisatie en

evaluatie, bedoeld in artikel 4 van de AÍbeidsomstandighedenwet, een beoordeling van de uitrusting die hii voorne-
mens is te gebruiken, ten einde na te gaan in hoeverre deze voldoet aan de in xÍtiket 3, eerste, meede en derde lid,
gcstelde voo§aarden.
l)eze beoordeling omvat:
a. een analyse en een evaluatie yan de risico s die niet met andere middelen vermeden kunnen worden;
b. de omschrijving van de kcnmerkefl die de persoonli,ke beschemringsmiddelcn rnoeten bezitten om de onder a

vemelde risico's te ktutnen onderangen, rekening houdend met eventuele dsicobronnen die de persoonlilk
beschemringsmiddelen zelf kunnen vormen;

c. de evaluatie van de kenmerken van dc betrokl{en persoonliike beschermingsmiddelen die beschikbaar ziin, yer,
geleken met de ondeÍ b bedoeldc kenmeÍken.

2. De in het eerste lid bedoeldc beoordeling wordt herzien voor zover veÍandeÍingen in de ondefdelen waaruit deze
bestaat daartoe aanleiding geven.

Artikel 5
1. Indien gevaar voor de veiligheid ol^ de gezondheid van een werknemer op de werkplek aanwezig is of km ontstaan,

ziin voor de werknemers die aan dat gevaar blootstaan of kunnen blootstaan, persoorÍiike beschermingsmiddelen,
in voldocnde aantal, beschikbaar en wordt eroor gezorgd dat die werknemers die middelen gebruiken.

2. PeÍsoodijke beschermingsmiddelen worden ondeÍhouden, gerepareerd en zindelijk gehouden en de noodzakelijke
vetrmgingen vo()r het goed functioneÍen worden gedam.

Verplichtingen werkgever

Altikel 7
De wefkgever is verplicht tot naleving yan de bii dit besluit gestelde voorschriften en tcrboden.

Verplichtingen werknemers

Artikel B
De werknemef is verplicht tot naleving van aflikel 5, eest lid, yan dit besluit, voor zover daarin het gebruik van per-
soonliike beschemingsmiddelcn wordÍ voorgeschreyen en van aÍikel 5, tweede li<l, v<xrr zover het betreft de zindc-
liikheid van aan een werknemeÍ verstrekte pemoonliike beschermingsmiddelen.

Eis iof noleving

Artikel 9
BetrefÍènde de wiize waaÍop de regelen, gesteld bii dit besluit, wordcn nageleefd kan een eis worden gesteld overeen-
komstig het bepaalde in aftiket 36, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet.

Overgongs- en slotbepolingen

Artikel lo
Onveminderd de bepalingen van dit besluit ziin met betrekking tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmidde-
len vin toepassing de bepalingen vm het Veiligheidsbesluit voor fabrieken of Werkplaatsen 19J8, het Iindbouwvei-
ligheidsbesluit, het Veiligheidsbesluit Restgroepen, het Veiligheidsbesluit Stuwadoorsarbeid, het Veitigheidsbesluit Bin-
nenvaafr, Veiligheidsbesluit Loodwit. het Ioodbesluit en het Asbestbesluit Arbeidsomstandigheden, voor zovcÍ zij een
onderyerp betreffen dat niet is geregeld in dit besluit dan wel een amrulling geven op de minimum voorschriÍten daar-
van.

Artikel 12
1. Dit besluit treedt in werking op 2.í augustus 1993.
2. Dir hcsluit wordl rangchaald als:

Arbeidsomstandighedenbesluit persoonlijke beschemingsmiddelen.

4.2 TOELICHIING
Het Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen is de uiwoering van Ec-richtlijn
89/656/EEG van 30 november 1989. Het is een bijzonclere richtliin die de bedoeling
heeft minimum voorschriften te geven voor het gebruik op het werk van persoonlijke
beschermingsmiddelen tegen gevaren voor veiligheid en gezondheid. Deze richtlijn is
zelf weer het gevolg van kadeffichtbjnS9/391/EEG (12 luni 1989), s/aarin algemene
mfuiimum voorschriften staan voor Íegelingen om veiligheid en gezondheid van werk-
nemefs te waafbofgen.



In combinatie met twee andere besluiten, het W'arenwetbesluit persoonlijke bescher-
mingsmicldelen en het besluit persoonlijke beschermingsmidclelen clat bij de Wet op
de Gevaarlijke Werktuigen hoort, geeft dit besluit regels om het gebruik van persoon-
lijke beschermingsmiddelen op het werk te bevorderen.

Het Beslr-rit persoonliike beschermingsmiddelen is per 21 auglrstus 1993 van kracht.
De volledige tekst van besluit en toelichting is gepubliceercl in Staatsblad 1993, num-
mer 122. De tekst van de richtlijn en de bijlapien is terug te vinden in EG-Publikatieblad
1989. t.393.

Reikwiidte

Voor personen bii overheidsdiensten zoals leger, politie ofbrandweer geldt de kader-
richtliln niet bij bepaalcle activiteiten. Sommige bezigheden ziin niet uityoerbaar als de
kaderrichtlijn onverkort wordt toegepast. In die gevallen moet wel de veiligheid en
gezondheid zoveel mogelijk beschermd zijn.
Daarnaast gelden yoor hen twee besluiten met afs/iikende regelingen: het Arbeids-
omstandighedenbesluit burgedijke openbare clienst en het Arbeidsomstancligheden-
besluit defènsie. Zii bestrijken de uitvoering van met name genoemde wetteliike taken
en situaties.

Een persctonliik bescbermingsmiddel is alles wat bedoeld is om door de werknemer
gedragen of vastgehouden te worden om zijn veiligheid en gezondheid te bescher-
men. Daaronder yallen niet:
- gev/one werkkleding;
- spoftuitfllsting;
- zelfverdedigings- of afschrikkingsmateriaal;
- draagbare apparaten voor het opsporen van risico's en belastingfactoren.

Eisen oon beschermingsmiddelen

Bijlage 2 van de richtlijn bevat een (onvolledige) liist met beschermingsmiddelen. Er
is een verdeling gemaakt in: hooÍdbescherming, gehoorbescherming, oog- en
gezichtsbescheming, adembescherming, hand- en armbescherming, voet- en been-
bescherming, huidbescherming, bescherming van romp en buikstreek, bescherming
van het hele lichaam. Per categorie worden groepen beschermingsmiddelen
genoemd. Een voorbeeld: bij hoofdbescherming horen oncler meer veiligheidshel-
men, beschermende hoofddeksels en anti-scalpeerhoofddeksels.

Een persoonlil'ke beschermingsuitrllsting moet:
- geschikt zijn voor het betreffende risico;
- aangepast ziiÍr aan de individuele werknemer;
- beantwoorclen aan cle omstandigheden op de werkplek;
- voldoen aan ergonomische eisen;

- rekening houden met de gczondheidstoestand van cle werknemer;
- voor de gebruiker noodzakelijke corrigerende onderdelen bevatten.

Ontwerp en constructie van persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen a:rn
de eisen die het Besluit persoonliike beschermingsmiddelcn en hct §íarenwctbcsluit
persoonlijke beschermingsmiddelen stellen.
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tseschenningsmiddelen die gelijktijdig gedragen worden, moeten met elkaar verenig-
baar zijn. De regels voor het gebruik van beschermingsmiddelen (vooral de dnur van
het gebruik) moeten afgestemd zijn op de ernst van het risico, de frequentie van bloot-
stelling en de kenmerken van de werkplek.

Mootregelen ter voorkoming von risico's

Voordat de werkgever kiest voor een persoonliike beschermingsuitrusting, moet hii
een risico-analyse maken waarin beschreven staat welke gevaren de werknemer
loopt. Bijlage I van de richtlijn bevat hiervoor een schema. Daarin worden de risico's
verdeeld in fysische, chemische en biologische en gekoppeld aan lichaamsdelen:
hoofil, bovenste ledematen, onderste ledematen en diversen, (zoals huid, romp, buik,
etcetera).

Een persoonlijk beschermingsmiddel is in principe bestemd voor persoonlijk gebruik.
Als een uitrusting onder bepaalde omstandigheden door meerdere personen gebruikt
kan worden, moet ervoor gezorgd worden dat er geen problemen ontstaan voor de
gezondheid en de hygiëne van de verschillende gebruikers. Gegevens die van belang
zijn voor de toepassing van deze voorschriften, moeten aan de gebruikers verstrekt
worden. De werkgever moet gratis voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar
stellen en hij moet zorgen voor g;oed functioneren, hygiëne, onderhor.rd, reparatie en
verwanging.

In een aantal veiligheidsbesluiten (bijvoorbeeld het Loodwitbesluit en Asbestbesluit)
ziin voor speciÍieke gevaarsituaties reeds regelingen gegeven. Omdat het onmogelijk
is alle gevaarsituaties te inventariseren, geeft dit besluit een algemene regeling voor
het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, ongeacht cle bijzondere oorzaak
van het risico.

De werknemer heeft op grond van dit besluit ook verplichtingen. Daarmee gaat dit
besluit verder dan de richtlijn die alleen de werkgever plichten oplegt. De werknemer
moet van de beschermingsuitrusting gebruik maken als dat nodig is. Bovenclien moet
hij terwille van de hygiëne die uitrusting schoon houden.

Controle op de noleving

De I-SZ§7 kan de verplichtingen, die dit besluit aan werkgever en werknemer oplegt,
afdwingen via een eis tot naleving. AIs men het niet eens is met die eis, is beroep
mogelijk bij de minister van Socialc Zaken en '§í'erkgelegenheid. Daarvoor moet bin-
nen zes wcken een bezwaarschrift ingediend worden via de I-SZ§í. Indiening van zo'n
bezwaarschrift heeft tot gevolg dat de verplichting wordt opgeschort, tenzij het gaat
om een eis in verband met onmiddelliik gevaar voor veiligheid of gezondheid. Die kan
slechts worden opgeschort door cle president van cle rechtbank.

Consequenties voor overige wetgeving

In artikel l0 van dit besluit staat clat, onverminderd de bepalingen met betrekking tot
het gebmik van persoonlijke beschermingsmiddelen, bepalingen in een aantal veilig-
heidsbesluiten van kracht zlin. Dit is alleen het geval als de bepalingen uit die veilig-
heiclsbesluiten over onderwerpen gaan die niet in het Besluit persoonlijke bescher-
mingsmiddelen voorkomen, of wanneer zij aam'ulling geven op de minimum voor-
schriften uit het besluit.



5. BESLUIT ARBEIDSMIDDELEN

5.1 WETTEKST

De{inities

Artikel I
In dit besluit wordt vcrstaan onder:
a. arbeidsmiddelen: alle bij de aÍbeid gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties;
b. gebruik van arbeidsmiddelen: elke activiteiÍ met betrekking tot een arbeidsmiddel, zoals ingebmikneming of bui-

tengebruikstelling, aanwending, veryocr, rcparatie, ombouwing, onderhou<l, verzorging, waaronder met trame ook
reiniging;

c. gevaarliike zone: elke zone in of rordom een arbejdsmiddel waar de aanwezigheid van een blootgestelde weÍkne-
mer een gevaar voor diens veiligheid of gezondheid oplevert;

d. blootgestelde werknemer: elke werklener die zich geheel ofgedeeltelijk in een gevaarlirke zone bevindt;
e. bedicner: de werknemer die tot taak heeÍt een arbeidsmiddel te gebruiken;
Í'. wet: Arbcidsomstandighedenwet;
g. richtliin: Richtlijn tl9l655/EEG van de Raad van de Europese Gemecnschappen van 30 november l9u9 inzake vei-

ligheid en gezondheid bij het gebmik door werknemers yan arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (PbEG L l93l13).

Verplichtingen von de werkgever

Artikel 2
1. De werkgever neemt de nodige maatregelen om etroor te zorgen dat arbeidsmiddelen die ter beschikking van de

werknemers worden gesteld, gcschikt zijn voor het uit te voeren werk of daartoe behoorlijk zijn aangepast, zodat
de veiligheid er de gezondheid yan dc werknemeÍs tijdens het gebmik van de arbeidsmiddelen kunnen wotden
gewaarborgd.

2. Bij de keuze van de arbeidsmiddelen die hii oveseegt ter beschikking tc stellen, houdt de werkgever rekening met
de speciÍieke kenmerken van de arbeid, net de omstandigheden waaronder deze woÍdt vcÍricht en met de op de
werkplek bestaande risico's yoor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werkncmes of de risico's die
daaraan zouden kunnen worden toegevoegd door het gebnrik van de desbetreÍïende arbeidsmiddelen-

3. Voor zolcr het redelijkeNijs niet mogelijk is de veiligheid en de gezondheid van de werkncmers yolledig te waar-
borgcn bii het gebnrik van de arbeidsmiddelen, moet de werkgever zodmige maatregelen trcffen dat de risico's
zoveel mogelijk worden beperkt.

ií. Bii de uitvocriog van het bepaalde in dit artikel <lient de werkgever uit te gaan van de inventarisatie en evduatie,
be<loeld in artikel ,í van de wet, van dsico's die aan hct gebruik van arbeidsmiddelen zijn verbonden.

Artikel 3
1. ()nverminderd artikel 2 moeten de arbeidsmiddelen tlie de werkgcver na inwerkiflgtreding van dit besluit vooÍ dc

eerste maal ter beschikking van dc werknemers stelt, voldoen aan:

a. de bepalirgen van alle op die arbeidsmiddelen van toepassing ziinde wet- cn Íegelgeving voor z()ver die in over-
eenstemminla zijn mct de tocpasseliike bcpalingen van anderc Íichtlirnen van de Europese Gerneenschap, of

b. de minimum voorschriften als bedocld in dc biilage van dc richtliin, yoor zover op die arbeidsmiddelen geen wet-
of relielgeving ter uitvoering van andere richtliincn van de Europese (icmecnschap van Írepassing is, of

c. de minimum voorschriftcn als bcdocld in dc biilage van de ilchtliin, teÍ aanwlling van wet- of regelgeving op
grond van op die iubeidsmiddelcn ten dele yan toepassing zijnde andcre richtlijn van de EuÍopese Gemeenschap.

2. De werkgever neemt cle nodige maatregelen om eNoor te zorgen dat de arbeidsmiddelen tiidens cle gelrele gebruiks-
duur door geèigcnd oiderhoud in cen zodanige staat worden gehouden dat zij. nar gelang het geval, voldoen aan
de bepalingen van dit besluit.

Arlikcl I
De werkgever neernt passcnde maatregelen om eNoor te zorgen dat, iodien het gebruik yan een arbeidsmiddel een
speciÍiek gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemers kan opleveren,
- het gebruik vaD het arbeidsmiddel voorbehouden bliift aan werknemers die met het gebruik belast ziin en
- de betrokken werknemers die belast zijn met repaÉtie, ombouwing, onderhoud of verzorging daartoc een spcci-

fieke deskrurdighcid en ctraring bezitten.

Verplichiingen von werknemers

Artikel 5
f)e werknemcrs zirn verplicht tot naleving van de op grond van cle anikelen 3 en,í gctrofÍèn maatregelen en voor-
schriften voor hct licbruik yan arbeidsmiddelen, voor zoyer en op de wiize als daarbij is voorgeschreven.

Eis tol noleving

Artikel 6
Iletreffende de wiize waarop de regelen gesteld bij dit besluit, moeten worden nageleefd, kan een eis worden gestcld
overeenkomstig het bepaalde in afrikel 36, eerste lid, van de wet.
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Overgongs- en slotbepolingen

Artikel 7

Onyerminderd artikel 2 moeten de albeidsmiddelen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit reeds ter
beschikking van de werknemers staan, uiterliik op 3l decembeÍ 1996 tenminste voldoen aan de in de bijlagc van de
richtlijn bedoelde minimum voorschriften.

Artikel I
Indien de bijlage van de richtlijn, waamaar in dit besluit wordt vcm'ezen, wordt gewijzigd, maakt Onze Minister dit
bekend in de Staatscourant; lrij vemeldt daarbij met ingang van welke datum de wijziging in acht wordt genomen,
zonodig met betÍekking tot welke arbeidsmiddelen.

Artikel 9
Onyerminderd de bepalingen van dit besluit ziin met betrekking tot het gebruik van arbeidsmiddelen op de arbeids-
plaats de bepalingen van hct Veiligheidsbesluit voor Fabrieken of rverkplaatsen 1938, het Elektrotechnisch Veilig-
heidsbesluit 1938, het Landbouwveiligheidsbesluit, het Veiligheidsbesluit Stuwad(x)rsarbeid, het Veiligheidsbesluit
Binnenvaafr ofhet Veiligheidsbesluit Restgroepcn van toepassing, vooÍ zover die bepalingen een ondefferp betrefÍèn
dat niet is geregeld in dil beslrtt, dan wel zoveÍ zii een aannilling bevatten op de minimum voorschriÍ1en die bi, dit
besluit worden gcsteld.

Artikel I I
Dit besluit treedt in werking op 28 oktobeÍ 1991.

Artikel I 2
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit arbeidsmiddclen. I-asten en bevelen dat dit besluit met de daafbii behorende
nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daavan afschrift zal woÍden gezonden aan de Raad
van State.

5.2 TOELICHIING
Het Besluit arbeidsmiddelen is de uitvoering van Ec-richtllin 89/655/EEG van 30
november 1989. Het is eefl biizondere richtliin die de bedoeling heeft minimum voor-
schriften te geven voor het gebruik van arbeidsmiddelen op de werkplek tegen geva-
ren voor veiligheid en gezondheid. Deze richtlijn is zelf weer het gevolg van kader-
richtliin 89/39ltEEG (12 |uni 1989) waarin a,lgemene minimum voorschriften staan
\/oor regelingen om veiligheid en gezondheid van werknemers te s/aarborgen.

Het Besluit arbeidsmiddelen is op 28 oktober 1993 in sierking getreden. De volledige
tekst van besluit en toelichting is gepubliceerd in Staatsblad 1993, nuÍrner 437. Oe
tekst van de richtlijn en de bijlagen is terug te vinden in EG-Pr-rblikatieblad 1989,
L393/13.

Reikwiidte

Dit besluit geldt voor het gebruik van alle arbeiclsmicldelen, dus ook voor die midde-
len waarwoor bijzondere regels gelden in andere besluiten zoals oncler andere het
Elektrotechnisch Veiligheidsbesluit 1938 en het Landbouwveiligheidsbesluit.

Arbeidsmiddelen ziin alle machines, apparaten of installaties die een risico voor de vei-
ligheid en gezondheid van werknemers kunnen opleveren. Hierop ziin uitzonderin-
p;en, zoals cle elektrische installatie. Dcze valt onder cle bepalingen van het Besluit
arbeidsplaatsen. Ook machines of installaties die bij vervoermiddelen zorgen voor de
voortstuwing vallen niet onder dit besluit.

Het begrip arbeidsplaats wordt in dit besluit niet omschreven. Daarom wordt aange-
nomen dat dit besluit geldt op elke werkplek die valt onder de Arbeidsomstandighe-
denwet.



Mootregelen ter voorkoming von risico's

De arbeidsmiddelen moeten op grond van artikel 3 van de Arbeidsomstandigheclen-
u/et aangepast zijn aan de werknemer. Dit be slllit Yult die verplichting aan met de eis
dat arbeidsmiddelen ook geschikt moeten zijn voor of aangepast aan het werk.
De werkgever heeft tot Jl december 1996 <le tijd om de bestaande arbeidsmiddelen
die de werknemers (kunnen) gebruiken, aan te passen aan de eisen die dit besluit
stelt. Ze moeten daama in ieder geval voldoen aan de normen die biilage I van de richt-
lijn nocmt:

1. Macbines
- Bedieningsorganen: br.riten gevarenzones, bedieningsman/vrouw moet goed over-

zicht hebben van gevarenzones.

- Stoppen van bewegende delen: moet mogelijk zijn vanaf elke werkplek waar bewe-
gende delen invloed hebben op de veiligheid.

- Inschakelen/opnieuw aanzetten: mag alleen mogelijk ziin door doclbewuste bedie-
ning van een bedieningsorgaan.

- Automatische systemen: moet in geval van nood met de hand te stoppen zijn.
- Vallende voorwerpen, weggeslingerd materiaal, dampen: afvoer, afscherming.
- Instabiele machines: vastzetten of op andere manier stabiel maken.
- Bewegende delen: zo mogeliik dusdanig afschermen dat werknemers er niet mee

in aanraking komen.
- Afschermingen: bewegende delen moeten tot stilstand komen als afscherming

wordt geopend of verwijclerd; machinedelen mogcn nict opniertw in beweging
komen als aÍ'scherming is weggenomen.

- Verlichting: afgestemd op werkzaamheden.
- Machinedelen met zeer hopie of lage temperatllur: afschermen.
- Alarmsignalen: goed waarneembaar en onclubbelzinnig.
- Geen gebr-uik van machines voor bewerkingen waalvoor ze niet ontworpen zijn of

onder omstandigheden waarvoor ze ongeschikt zijn.
- Onderhoud: al wat voor de veiligheid nodig is; ondedroudswerk buiten gevaren-

zones of na uitschakeling; onclerhoudsboekjes goed bijhouden; schriftelijke aanwii-
zing voor veilig onderhoud ter beschikking werknemers.

- Loskoppeling van alle krachtbronnen moet mogelijk zijn.
- Alle voor de veiligheid noodzakelijke signaleringen aanbrengen.
- Waarschuwingsborden: duidelijk zichtbaar bij alle gevaarlijke zones of clelen.

2. Macbines ur.tor beuerking uan hout en clergeliilae
- De voorschriften voor machines (hierboven onder 1) gelden ook hier.
- Een werktafel waarop een werkstuk met de hand wordt vastgehou<len, moet stabiel

zijn en mag verplaatsing van het werkstuk niet belemmeren.
- Gereedschap moet zo uitgevoerd ziir,dat gevaarvoor ongevallen wordt uitgescha-

keld of ernst van ongevallen wordt beperkt.

.3. Mobiele macbines
Hiervoor zijn noÉa geen voorschriÍten geformuleerd.
Bij de keuze van nieuwe arbeidsmiddelen moet cle werkgever speciaal letten op
risico's voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Hij moet zich overtuigen
van de veiligheid van arbeidsmiddelen:
- bij de bestelling;
- bii cle levering en ingebruikneming;
- tijdens het gebruik;
- bij onderhoud, reparatie of wijzigingen.
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Daarbij moet hij letten op de punten die bijlage 2vantle richtlijn aangeeft. Hieronder
volgen alleen de hoofdzaken vall deze checklist, het is dus geen volledige opsomming.

1. Macbines
- Identificatie gevaadijke delen en blootgestelde personen.
- Algemene beoordeling voor normale en abnormale omstandigheclen; bescher-

mingsmiddelen en veiligheiclscertiÍicaat.
- Materialen waarmee de machine gebouwcl is, waarmee de machine werkt (bif-

voorbeeld brandstoÍ), waarmee de produkten gemaakt worden.
- Verlichting tiidens het werk, bij iflspectie en bij onclerhoud.
- Hantering: risico's bij montage; problemen door gewicht eÍl vorm.
- Bedieningsorganen: betrouwbaarheid, vorm, plaatsing en werking.
- In- en uitschakelen, nooclstop.
- Keuzeschakelaar.
- Energietoevoer, stuurstroomketen, apparatuur.
- Mechanische risico's: stabiliteit, breuk tiidens q,erking, vallende of weggeslingerde

voorwerpen, gecombineerde machines, bewegende delen.
- Afschermingen: vast, afneembaar, verstelbaar.
- Beveiligingsinrichtingen.
- Ruwe oppervlakken, scherpe hoeken en randen.
- Elektrische veiligheid.
- Statische elektriciteit.
- Hydraulische, pneumatische en thermische energic.
- Extreme temperaturen.
- Brand, explosie.
- Lawaa| trillingen, straling: uitstoot van dampen, gassen, vloeistoffen, stof.
- Onderhoud: buiten ÍIevarenzones, bii stilstand, diagnose-apparatuur, toegankeliik-

heid, ontkoppeling van krachtbronnen.
- Alarmvoorzieningen, signalering van risico's.
- Aanduidingen van werk en veiligheid, gebruiksaanwijzing.
- Ergonomische principes: overzicht, bedieningshandelingen, mentale belasting,

lichamelijke vermoeidheid.

2. Macbines uoor beuterking udn bout en clergelijke
- Werkstuk met de hand vastgehouden: stabiliteit werktafel, verplaatsing werkstuk.
- Gevaar voor wegslingerend hout.
- Niet gebruikt gereedschap.
- Snijgereedschappen.

Als nieuwe arbeidsmiddelen voorzien zijn y^n een CE-merkteken, voldoen ze aan de
eisen van een bijzondere richtlijn. De werkgever mag dan veronderstellen dat die mid-
delen ook voldoen aan de voorwaarden die dit besluit stelt.
De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van de arbeiclsmicidelen waar-
mee gewerkt wordt. Dat geldt ook voor de middelen die door de werknemers zelf ziin
meegebracht of door een ander ter beschikking zijn gesteld.

Niet elk risico bij het gebruik van arbeidsmiddelen kan voorkomen worclen. Soms is
het onredelijk om de werkgever te vragen clat hii 100 procent veiligheid biedt. Bii-
voorbeeld als de gevolgen van maatregelen niet acceptabel zijn. De 'reclelijkheids-
toetsing' moet antwoord geven op de vfaa[a wat een werkgever nog wel behoort te
doen om nadelige gevolgen voor de werknemer te voorkomen, cn wat niet van hem
kan worden gevergd.



De werkgever moet in beginsel alles doen wat technisch mogelijk en economisch
haalbaar is om te voorkomen dat veiligheid en gezondheid van de werknemer gevaar
lopen bij het gebmik van arbeidsmiddelen. Als maatstaf geldt wat technisch mogelijk
is in de sector s/aarin het bedrijf werkzaam is. Alleen als de economische gevolgen te
bezwaarlijk zijn, kan cle werkgever er van afzien; als de arbeidssituatie dit tenminste
toelaat. De gesignaleercle gevaren dienen dan wel in de toekomst voorkomen te wor-
den. Dit moet blijken uit toekomstplannen of -prop;ramma's. AIs de werkgever de kos-
ten van nieuwe arbeidsmiddelen te hoog vindt, terwijl vast komt te staan dat ze des-

tijds bij nieuwbouw of bij bestelling veel lager waren, dan wordt gerekend met het
laagste bedrag.

Risico-inventorisotie en -evoluotie

De werkgever moet een risico-inventarisatie en elaluatie van het gebruik van arbeids-
middelen uitvoeren en op basis van cleze resultaten voodichting en onderricht geven
om die gevaren te Yermijden.

Voor arbeidsmiddelen met biizondere risico's moet de werkgever telkens dezelfde
werknemers inschakelen. Hun werkervaring met die middelen moet het risico zo

klein mogeliik maken. Bij reparatie, ombouwing, onderhoud of verzorging van die
arbeidsmiddelen moet de betreffende werknemer op dat terrein extra deskundig of
ervaren zijn- Anders moet de werkgever dit werk uitbesteden aan een deskundige
derde. Eigen werknemers die wel deskundig ziin maar niet voldoende ervaring heb-
ben, zouden kunnen werken onder deskunclige begeleiding. Misschien is een aan'ul-
lende praktiikopleiding in zo'n geval ook een goede oplossing.

Naast de werkgever is ook de werknemer verplicht de regels van dit besluit na te
leven.

Conirole op de noleving

De I-SZ\il kan de verplichtingen, die dit besluit aan werkgever en werknemer oplegt,
afdwingen via een eis tot naleving. Als men het niet eens is met die eis, is beroep
nrogelijk bij de minister van Sociale Zaken en \rV.erkgelegenheid. Daarvoor moet bin-
nen zes weken een bezwaarschrift ingediend worden via de I-SZW. Indiening van zo'n
bezwaarschriít heeft tot gevolg dat de verplichting wordt opgeschon, tenzii het gaat

om een eis in verband met onmidclellijk gevaar voor veiligheid of gezondheid. Die kan
slechts worden opgeschort door de president van de rechtbank.

Consequenties voor overige wetgeving

In artikel 9 van dit besluit staat dat onvermindercl de bepalingen met betrekking tot
het gebruik van arbeidsmiddelen, bepalingen in een aantal veiligheidsbesluiten van
kracht zijn. Dit is alleen het geval als de bepalingen uit die veiligheidsbesluiten over
onderwerpen gaan die niet in het Besluit arbeidsmiddelen voorkomen, of wanneer zij
aam,ulling geven op de minimum voorschriften uit het besluit.

\itriizigingen in de bijlagen van de richtliin die gevolgen hebben voor de regels van dit
besluit (inclusief het tiidstip waarop ze in werking treden), zullen gepubliceerd wor-
den in de Staatscourant.
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ó. BESLUIT ARBEIDSPLMTSEN

28 ó,1 WETTEKST

Dehnrtres

Artikel 1

In dit besluit wordt vestaan onder:
a. arbeidsplaats: elke plaats die bestemd is als lokatic yoor wertplekken in gebouwen van de onderneDiflg of inrich-

ting, met inbegrip van elke andere plaats op het terrein van <lc ontlerneming <)f inrichting waartoc de werknemer in
het kader van zijn werk toegang heeft;

b. richtlijn: de Íichtlijn van de Raad van de Europese (;emeenschappcn van 30 [oven]ber 1989 betreffende minimum
voorschriften inzake veilighcid en gezondheid voor arbeidsplaatsen (89/654lEE(;: PbEG 1989 nr. L393).

Toepossingsgebied

Artikel 2
Het in dit bcsluit bepaalde is nict van toepassirg op:
a- buiten dc ondememing of de inrichting gebmikte tÍànsport- niddelen, noch op arbeidsplaatsen binnen de trans-

poftmiddclen;
b. tijdeliike of mobiele werkplaatsen;
c. vissersvaaftuigen;
d. lclden, bossen en aDdere terreinen die deel uitmaken van ccn landbouwbeclrijf of bostrouwbedrijÍ, ma:rr buiten het

bebouwde gebied van dar bedrijf gclcgen ziin.

Algemene verplichtingen

Artikel .1

Ter beschcrming van de veiligheid en de gezondheid van dc werknemers dient de werkgever er zorg voor te dragen;
a. dat dc wegen naar de uitgangen en nooduitgangen, alsmede de uitgangen en nooduitgmgen zelf, worden vrijge-

houdetr zodat er te allen tijde gebruik van kan worden gemaakti
b. dat technisch onderhoud van de arbeidsplaatsen co cle installaties en indchtingen, met nanc van de in de bijlagen I

en II van de richtlijn gen()emde, plaatsvindt en dat de geconstateerde gebrcken die de veiligheid en de gezondheid
van de werknemers kunnen beïnvloedden, zo snel mogeliik worden hersteld;

c. dat de arbeidsplaatsen en installaties en iffichtingen, met name de in de biilage I, pturt 6 cn biilagc II, punr 6, van
de richtlijn genoemde, regelmatig worden schoongemaakt, ten einde voor adequate hygiënische omstandigheden
te zorgen;

d. dat de teÍ voorkoming of eliminatie van gevaren aangebmchte veiligheidsyoorzieninéaen en -inrichtingen, met name
de in de bijlagen I en II van de richtlijn genoemde, regelmatiÍa worden onderhoudei en dat de weÍking ervan wordt
gecontrolecrd.

Voor de eersle mool gebruikte orbeidsplooisen

Artikel 4
AÍbeidsplaatsen die na 3 I december 1992 voor de eerste maal worden gebruikt, moeten yoldoen aan de in biilage I van
de richtlijn opgenomen minimum voofschriften inzake veiligheid en gezondheid.

Wiizigingen von de orbeidsplootsen

Artikel 5
Bii wiiziging, uitbreiding ofveÍbouwing van arbeidsplaatsen na 31 december 1992 treÍt de werkgever de nodige maat-
regelen om te waarborgen dat de uit{aevoerde wijziging, uitbreiding ofverbouwing in overeenstemming is met dc des-
betÍeffende minimum voorschÍiften die i11 bijlalle I van de richtliin zi,n opgenomen.

Verplichtingen werkgever

Artikel 6
De wefkgever is verplicht tot naleving van de bij dit besluit gcstelde voorschriften en verboden.

Eis trct noleving

Artikel 7
Betreffende de wiize wailop de regelen, gesteld bii dit besluit, worden nageleefd, kan een eis worden gesteld over-
eenkomstig het bepaalde in artikel 36, eeÍste lid, van de Àrbeidsomstandighedenwet.



Overgongs- en slotbepolingen

Artikel I
I)e arbcidsplaatsen <lie reeds vóór I januari 1993 in gebruik waren, moeten uiterli,k drie jaar na die datun voldoen aan

de in biilage II van de Íichtlijn opgenomer minimum voorschriften inzakc yeiligheid en gezondheid.

Artikel 9
Indien de bijlagen I en II van de richtlijn, waarnaar in dit besluit wordt verwezen, wofden gewijzigd, doet Onze Minis-
ter daan-an mededeling in de Staatscourant; hi, veÍmeldt daarbij rnet ingang van welke datunr de wiiziging in acht
wordt genomen.

Artikel I 0
Onvermindcrd de bepalingen van dit besluit ziin met betrekking tot arbcidsplaatscn, bedoeld in artikel ,1, van toepas-
sing de bepirlingen van hct Vciligheidsbeshilt loor Fabrieken of welkplaatsen 19J8, het Iandbouweilighei.lsbesluit,
het Veiligheidsbesluit Ilcstgrocpen, het Veiligheidsbesluit Stuwtdoorsarbeid en het vcilighcidsbesluit Binnenvaafi,
yoot zoreÍ zij een ondcmcrp betÍeÍ1èn dat niet is geregeld'in dit besluit cl.rn wel ecn aanl'ulling geven op de minimum
voorschriften daaran.

Artikel I I
I)e aÍtikelen 42 en 43 van het Veiligheiclsbesluit vooÍ Fabriekcn of VcÍkplaatsen 1938 komen te vervallen.

Artikel 12
Aan artikel 16 va11 het Arbeidsomstandighedenbesluit justitiële Riiksinrichtingen woldt na 'Veiligheiclsbesluit voor
Fabrieken of §ferkplaatsen 1938' de rolgcndc zinsncdc tocgcvoegd: alsmede het AÍbeidsomstmdighedenbesluit
AÍbeidsplaatsen roor zoveÍ betrekking hebbend op de puntcn 6.1, 7.1, 8. I en 18 en l3 van Bijlage II van de Richtliin
nummcr 89,/654,/EEG van de Raacl van de Europese Cemeenschappen van J0 november 1989 betÍefÍènde minimum
voorschriÍten inzake veitigheid en gezonrlheid voor arbeidsplaatsen (PbEG I- 391).

,lrtikel 1-)

Artikel 78 van het Veiligheidsbesluit Restgroepen treedt in werking.

Artikel 1,1

1. Dit besluit treedt in wcrking op 26 oktober 199J.
2. Dit besluit wordt ailgehaald als: Besluit art cidsplaatsen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbii behorende nota van toelichting in het Staatsbtad zal worden geplaatst
er dat d.ran'an afschrift zal worden Íaezonden aan de Raad van Statc.

ó.2 TOELICHIING
Het Beslr-rit arbeidsplaatsen is cle uitvoeriflg van Ec-richtlijn nummer 89/654/EF,G van
30 november 1989. Het is een bijzondele Íichtlijn die de bedoeling heeft minimum
voorschriften te ge\/en voor het gebruik van arbeidsplaatsen op de werkplek tegen
gevaren voor veiligheid en gezondheid. Deze richtliin is zelf weer het gevolg van
kaderrichtliin 89/397/EEG (12 iuni 1989) waarin algemene minimlrm voorschriften
staan yoor regelingen om veiligheid en gezondheid van werknemers te v/aarborgen.

Naast dit besluit gelden soms teÉielijkertijd andere veiligheidsbesluiten op de arbeids-
plaats. Die kunnen dit besluit aanvullen. Het Besluit arbeidsplaatsen heeft voorrang op
deze veiligheidsbesluiten, tenzij de bepalingen uit de veiligheidsbesluiten andere of
verdergaande eisen stellen.

Het Besluit arbeidsplaatsen is op 26 oktober 1993 in s/erking getreden. De volledige
tekst van besluit en toelichting is gepubliceerd in Staatsblad 1993, nummer 5)4. De
tekst rlan de richtlijn en de bijlagen is terug te vinden in EG-Publikatieblad 1989 , L 393.

Reikwiidte

Elke plek waar gewerkt $i'ordt is een arbeidsplaats, als die plek tenminste 'vast' is en
niet rijdt, vaart of yliegt. Dat wil niet zeggen dat op die uitgezonderde werkplekken
geen regels gelden. Andere veiligheidsbesluiten blijven van kracht als ze op die plaat-
sen van toepassing ziin. Ook plaatsen als toiletten, vluchtwegen en kantines behoren
bij de arbeidsplaats.
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Dit besluit beperkt zich niet tot arbeidsplaatsen in de industrie maar geldt ook voor
andere sectoren zoals landbouw, onderwils, clienstverlening.

Dit besluit legt de werkgever een aantal verplichtingen op:
- Voortclurend vrijhouden van Lritgangen en nooduitgangen. Dat geldt ook voor de

weg ef naaf toe.
- Zorg voor technisch onderhoud van arbeidsplaatsen. Gebreken moeten zo snel

mogelijk hersteld worden. Als gebreken met ernstig risico niet onmiddellijk her-
steld kunnen worden, moet het werk onclerbroken worden.

- Er moet schoongemaakt worclen en er moet voor hygiënische omstandigheden
gezorgd worden.

- Regelmatig onderhoud en controle van veiligheidsvoorzieningen.
- Werknemers (of hun yertegenwoordigers) moeten geïnformeerd en geraadpleegd

worden volgens de regels van de Kaderrichtliin 89/391/EEG van 12 juni 1989. Zij
moeten bij de werkgever kunnen vragen om maatregelen voor veiligheid en
gezondheid.

Overgongsbepolingen

Er kunnen verschillende regels gelden voor nieuw-e en al bestaande arbeidsplaatsen.
'Nieuw' zijn arbeidsplaatsen die op of na I januari 1993 in gebruik zijn gcnomen. Ze
moeten voldoen aan de voorschriften van bijlage I van de richtlijn. Dat geldt ook voor
bestaande arbeidsplaatsen die ingrijpencl vernieuwd, uitgebreid of verandercl zijn op
of na 27 oktober 1993.
Die voorschriften geven geen technische specilicatics en getallen. Ze vormen meer
een checklist dan een verzameling regels. Er is gemakkeliik uit af te lezen op welke
punten maatregelen en voorzieningen nodig zljn, m?.ar niet s/at die maatregelcn en
voorzieningen in detail moeten inhouden. Er staat bijvoorbeeld in clat een werkruimte
groot genoeg moet zijn, maar niet ltoe groot clat is. Aan de orde komen de volgende
onderwerpen:
- Stabiliteit en stevigheid van gebouwen: stevig genoeg voor het soort gebnrik.
- Veiligheid van de elektrische installatie: geen brancl- of ontploffingsgevaar,

bescherming tegen aanraken van delen die onder spanning staan.

- Nooduitgangen: langs de kortste weg, voldoende aantal, op geschikte plaatsen,
groot genoeg, naar buiten opengaand, duidelijke en duurzame wegwijzers.

- Brand: brandmelders, alarmsysteem, blusmiddelen, markering en onderhoud van
brandmelders en blusmiddelen.

- Ventilatie van gesloten ruimten: voldoende gezonde lucht, kunstmatige ventilatie
moet altijd goed ftinctioneren, waarschuwingssysteem bij storingen.

- Temperatuur: gezonde temperatullr, afgestemd op het gebruik van de ruimte, kli-
maatregeling moet alti,d goed Íirnctioneren en schoongemaakt worden, er maÉa

niet te veel zoÍ7 Í7a:àr binnen schijnen.
- Verlichting: voldoende daglicht, volcloende kunstlicht, veilige verlichting, eventu-

eel noodverlichting.
- Vloeren, muren en plafonds: vlakke, vaste/stabiele en slipvrije vloeren, thermische

isolatie van vloeren; schoonmaak en ondedroucl van vloeren, mLlren en plafonds;
beveiliging van transparante wanden; beveiliging van niet beloopbare daken.

- Ramen en bovenlichtvoorzicningen: openen, sluiten, regelen en vastzetten vanaf
een veilige plaats; geen risico in geopende toestand; veilige schoonmaak.

- Deuren, poorten en alltomatische deuren: plaats, aantal en afmetingen passend bij
bestemming en gcbruik van cle ruimte; beveiliging van klapdeuren, schuiÍcleuren
en deuren die naar boven opengaan; voetgangerscleuren bii poorten voor voertui-
gen; beveiliging, noodstop en handbediening van alrtomàtische deuren.



Routes: p;emakkeliik en veilig gebruik, voldoende afmetingen, veilige afstand tus-
sen voetgangefs en tfansportmiddelen, duideliike afbakening.
Gevarenzones: toegang beletten, duidelijk markeren.
Gassen, dampen, nevels, stof: ingeval van ontoelaatbare concentraties aÍzuigen bij
de bron. ) I

Roltrappen en rolpaden: beveiliging en nooclstop.
Laadplatfbrms: breed genoeg, voldoende uitgangen, beveiliging tegen vallen.
Ruimteliike afmetingen: Éaroot genoeg, voldoende luchtvolume, voldoende bewe-
gingsmimte .

Verpozingsruimten: verplicht bij ongezoncle werkzaamheden en werkomstandig-
heden; groot genoeg, voldoende gemeubileerd; bescherming van niet-rokers.
Kleedkamers en garderobekasten: verplicht als omkleden elders bezwaarliik is;
gescheiden ruimten voor mannen en vrouvr'en; ingeval van hoge temperatuur
dichtbij cle werkplek; groot genoeg, afsluitbaar, eventueel afzonclerlijke kasten
voor vr-rile/gevaadijke werkkleding.
'W'asruimten en wastafels: verplicht als werkzaamheden of hygiëne daaftoe reden
geven; gescheiden ruimten voor maflnen en vrouwen; groot Élenoeg, voldoende
faciliteiten, hygiënisch verantwoord.
Toiletten en u/astaÍèls: voldoende aantal, in de buurt van de werkplek.
Eerste hulp: afhankelijk van grootte bedriif, aardyan werkzaamheden en ongeval-
lenÍiequentie één of meer ruimten voor eerste hulp; voldoende uitrusting voor
medische eerste hulp; gemakkelijk bereikbaar met brancard; cluideliik en duurzaam
gemarkeerd.

- Gehandicapten: in voorkomend geval voor aanprssingen zorgen; vooral: deuren,
ganÉien, trappen, toiletten, wasruimten en werkplekken.

- Arbeidsplaatsen ifl de open lucht: snel te verlaten bij gevaar; veilige routes en laad-
platÍbrms; kunstmatige verlichting bij onvoldoende daglicht; bescherming tegen
ongunstige weersinvloeden; bescherming tegen hinderlijke invloeden (lawaai, ges-
sen, clampen, stoÍ).

Bestaande arbeidsplaatsen moeten uiterlijk op I januari 1996 voldoen aan de mini-
mum voorschriften in bijlage II van de richtlijn. Ook hierin staan geen technische spe-
cificaties en geen getallen.

Het gaat om de volgende onclelwerpen:
- Stabiliteit en stevigheid van gebouwen: aangepast aan het gebruik.
- Nooduitgangen: langs de koftste weg, voldoende aantal, op geschikte plaatsen,

groot genoeg, naar buiten opengaand, wegwijzers.
- Eerste hulp en brand: voldoende en geschikte middelen, cluidelijke en duurzame

markering.
- Zones met gevaar voor vallen en of vallende voorwerpen: zoveel mogeliik toegang

beletten.
- Nooclverlichting: verplicht in werkmimten, vluchtwegen cn anclere wegen als

door uitvallen kunstverlichting risico voor werknemers ontstaat.
- Klapder-rren: moeten transparant zijn of transparante panelen hebben.
- Veilig verkeer van personen en goederen: inrichting daarop instellen.
- Sanitair: volcloende $,astaÍèls en toiletten in afgescheiden ruimten in de buurt van

de wcrtplek.
- Verpozingsruimten: bescherming van niet-rokers.
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Controle op de noleving

De I-SZ§7 kan de verplichtingen, die dit besluit aan de werkgever oplegt, afdwingen
via een eis tot naleving. Als hij het niet eens is met die eis, is beroep mogelijk bij de
minister van Sociale Zaken en'W'erkgelegenheid. Daarvoor moet binnen zes weken
een bezwaarschrift ingediend worden via de I-SZ§í. Indiening van zo'n bezwaarschrift
heeft tot gevolg dat de verplichting wordt opgeschort, tenzii het gaat om een eis in
verband met onmiddellijk gevaar voor veiligheid of gezondheid. Die kan slechts wor-
den opgeschort door de president van de rechtbank.

Consequenties voor overige wetgeving

In artikel l0 van dit besluit staat dat onvemiÍrderd de bepalingen met betrekkiÍlg tot
cle arbeidsplaatsen, bepalingen uit een aantal veiligheidsbesluiten van kracht zijn. Dit
is alleen het geval als de bepalingen uit die veiligheidsbesluiten over onderwerpen
gaan die niet in het Besluit arbeidsplaatsen voorkomen, of wanneer zij aam'ulling
geven op de minimum voorschriften uit dit besluit.

Daarntast heeft de invoering van het Besluit arbeidsplaatsen consequenties voor het
\tsF, in die zin dat de artikelen 42 en 43 komen te vervallen. Het Arbobesluit Justitiële
Riiksinrichtingen wordt als gevolg van het Besluit arbeidsplaatsen uitgebreid. Tot slot
treedt artikel 78 van het VBR door het Besluit arbeidsplaatsen in werking.

§í'ijzigingen in de bijlagen van de richtlijn die gevolgen hebben voor de regels van dit
besluit (inclusief het tiidstip waarop ze in werking treden), zullen gepubliceerd wor-
den in de Staatscourant.



7. BESLUIT VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDS-

SIGNALERING

7,1 WETTEKST

Definities

Artikel I
In dit besluit wordt verstaao onder:
a. veiliglleids- of llczondhcidssignaleÍing: een signaleÍing die, toegepast op een bepaald object, cen bepaalde activiteit

of een bepaalde situatic, door middel van - al naargelang het geval - een bord, een kleur, een lichtsignaal, een akoe*
tisch signaxl, een mondelínge mededcling of een hand- of armsein een aanwirzing of een roo$chrift verstrekt met
betrekking toi de veiligheid of gezondheid op het werk;

b. rcrbodssignaal: een signaal dat een hmdelwiize waarcÍoor gevaar zou kulnen wordcn gelopen ot' gevaar zou kun-
tren ontstam, vcrbiedt;

c. waarschuwingssignaal: een signaal dat vooÍ ecn risico of een gevaar waarschuwt;
d. geboclssignaal: een signaal dat ecn bepaaldc handelwiize voorschrijÍt;
e. reddings- ofhulpsignaal: een signaal dat aanwiizingen geeft met betrekking tot nooduitgangen ofhulp- en redding$

middelen:
f- aanwijzingssignaal: een signaal dat andere aanwiizingen geeft dan bedoeld ondeÍ b tot en met e;

g. bord: een signaal tlat door de combinatie va11 een geometrische vorm, kleuÍefl en een symb<xrl of pictogram een
bepaalde aanwiizing verstrekt en waatran de zichtbaarheid wordt gegarandeerd door een voldoende sterke ver-
lichtinÍa;

h. aanvulleDd boÍd: een bord dat samen met een onder g genoemd bord wordt gebruikt en dat aanvullende aanwijzin-
gen verstrekt;

i. veiligheidskleur: cen klcur waaman een bepaalde betekenis is toegekend;

i. symboot of pictogram: een aÍbeclding die ecn situatic beschriiÍi of een handelwijze vooschriift en die woÍdt aan"

gebÍacht op een bord of een verlicht oppeilak;
k. lichtsignaal: een signaal, uitgezonden door een toestel bestaandc uit een doorzichtig of drrcrschijnend materiaal dat

van binnenuit of van achteren wordt vedicht, zodat een lichtgevend oppedak wrrdt waargenomen;
l. akoestisch signaal: een gecodeerd geluidssignaal, uitgezonden en verspreid door een daartoe ontworpen toestel,

zonder gebruikmaking van de menselijke stem ofvan spraaksynthese;
m. mondelin{ae medcdcling: een oveÍeengekomen mondelinge boodschap, met gebnlikmaking van de fienselirke stcm

of van spËaksynthese;
n. hand- of armsein: een beweging of stand van dc aÍrnen of handen in gecodeerde vorm bedoeld om aanwijzingen te

geven aan personen die handeli[gen vctrichten waarbij risico ofgevaar voor werknemers bestmt;
o. wet: de Arbeidsonstandighedenwetl
p. richtlijn: de tuchtli,n 92,/58/EEG van de Raad van de Europese cemeenschappen van 24 jtni 1992 betreÍïende de

minimnm voorschriften voor de Veiligheids - enlof Cezondheidssignalering op het weÍk (PbËG 1992, L 245).

Toepossingsgebied

Artikel 2
Dit besluit is nict van toepassing op de in ofop een luchtyartuig, een zeeschip of en binnenvaanuig, dan wel cen voer-
tuig op de opcnbare weg, spoor' of tramweg gebruikte veiligheids- of gczondheidssignalering, voor zover <leze signa-
lering op grond van enig ander wetteliik voorschriït is voorgeschreven.

Verplichtingen von de werkgever

Artikcl 3
1. Ter voorkoning ofbeperking var gevaren yoor de yeilitlheid en de gezondheid van weÍknemers zorgt de werkge-

ver naast collectieve technische beschemingsmiddelen of maatreÍaelen, methoden of handelswijzen in de sfeer van
de werkorganisatie voor veiligheid§- ofgezondheidssignalering op het werk, die voldoet aan het bepaatde in de bij-
lagen van de richtliin.

2. Onverninderd de bepaliDgen in dit besluit gebruikt de werkgever binnen de onderneminÍa of inÍichting, als daaÍ
redel tt>e is, de signalering die van toepassitrg is op het weg-, spooryeg- en luchtverkeer en de binnen- en zee-
scheeprzart.

3. Ilij de uitvoering van het eerste en tweede lid gaat de werkger.er uit van elke bij of krachtens de wet voor zijn onder-
neming of inÍichting opgestelde inventarisatie en evaluatie van de gevàEn voor de gezondheid of dc veiligheid.

Artikel 4
De werkgever is verplicht tot naleving van de bii dit besluit gestelde voorschriÍien.
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Eis tot noleving

Artikel 5
Betretfende de wijze waarop de regels, gesteld bij dit besluit, wortlen nageleeÍd, kan een eis woÍden gesteld oveÍeen
komstig aftikel 36, cerste lid. van de wet-

Overgongs- en slolbepolingen

Artikel 6
Veiligheids- ofgezondheidssignalering die reeds vooÍ de inwerkingtreding van dit besluit in llcbruik was, voldoet uiteÍ-
lijk 18 maanden hiermr aan de in de bi,lagen vm de richtli,n opgenomen minimLrm voorschriften.

Wiiziging von de biilogen

Aïtikel 7
Indien één van de biilagen van de richtliin, waarnaar in dit besluit wordt veNezen, woÍdt gewiizigd, maakt Onzc Minis-
ter dit bekend in de Staatscourant; hii vermcldt daarbii met ingang van welke datum de wiiziging in acht wordt gen<r
mcn.

Artikel I
Het Elektrotechnisch Veiligheidsbesluit 1938 (Staatsbtad 873) wordt als volgt gewijzigd:
A. In artikel 4l , tweedc lid, wordt de zinsnede 'waarschuwingssignalen moeten voldoen aan het krachtens artikel 54b,

ecrste lid, bcpaalde'veryangen door: signalcring moet yoldoen aan het bepaalde in het Besluit veiligheids- en
gezondheidssignalering.

B. ln aflikcl 45 \endlt tle tweetle zin;
C. Na artikel 5.{ vetralt het opschrift 'Veilighcidssignalering', alsmede de artikelen 5.ía en 5'íb.

Artikel 9
Het Veiligheidsbesluit voor Fabrieken ofWerkplaatsen 1938 (Staatsblad 872) wordt als volgt gewi,zigdi
A. In artikel 36, der<le 1id, wor<lt de zinsnede 'het signaal nootluitgang, als voorgeschÍeven krachtcns aftikel I 88b, eer-

ste lid' vetrangen door: een signalering als voorgeschteven in het Besluit veiligheids- en gezondheidssignaleÍing.
B. In aftikel 15J vetrallen de leden vier en vijf onder rcrmrmmering van het zesde tot het vierde lid.
C. In artikel 173b vetrah het derde lid.
D. In afrikel 179b, achtste lid, wordt 'signalen' verangen door: een signalering als voorgeschreven in het Besluit vei-

liglrcids- cn ge/ondlreidsrignalcring.
E. Na artikel 188 yeryallen de aanduiding 'Pamgmaf 19' en het opschrift 'Veiligtreidssignalering', alsmede de aftikelen

188a en 188b.

Artikel 1(.)

Het Landbouweiligheidsbesluit (Staatsblad 1950, K 107) wordt als volgt gewijzigd:
A. In aftikel 68b, achtste lid, wordt 'signalen' venangen dooÍ: een signalering als voorgeschreven in het Besluit veilig-

heids- en gezondheidssignalering.
B. NaartikelT6\rrallcndeamduiding'paragraaf6'enhetopschdft'Veiligheidssignalering',alsmededeartikelenT(ra

Artikel 1 1

Het Veiligheidsbesluit Stuwadoorsarbeid (Staatsblad 1950, K519) wordt als volgt gewi,zigd:
A. In aÍtikel 155, derde lid, wordt de zinsnede 'het signaal nooduitgang, als voorgeschreyen krachtens artikel 179b,

eerst lid' vetrmgen door: een sign'rering als voorgeschreven in het Besluit veilighcids- en gezondheidssignalering.
B. NaartikellT9ven'allendeaanduiding'paragraaf2l'enhetopschÍift'veiligheidssignalering',alsmededeartikelen

179a en 179b.
C. tn aftikel 188b achtste lid, wordt'signalen'rcryangen dooÍ: een signalering als voorgeschreven in het Besluit vei

lig.hcids- cn I,czondhcidssignalcring.

Het Veiligheidsbesluit Loodwit (Staatsbtad 1939, 865) wordt als volgt gewiizigd: na aftikel 9 vervalle. de aanduiding
'parugraaf 4a' en het opschrift 'Veiligheidssignalering', alsmede de artikelen 9a en 9b.

Artihel I 3
Het Veiligheidsbesluit Restgroepen (SLlatsblad 1990, 49) wordt als yolgt gewijzigd:
A. In afrikel J8 vcralt het vierde lid onder vcrnummering \an hct viifde tot het vierde lid.
B. In aflikel 50, achtste lid, wordt'signalen'veNangen door: een signalering als voorgeschreven in het Besluit veilig-

heids' en gezondheidssignaledng.
C. Na artikel 57 vetrallen de aanduiding'paragraaf 10' en het opschrilt'Veiligheidssignalering', alsmede de aftikelen

58 en 59

Artikel 1 4
Het Veiligheidsbesluit tsimenvaart (Staatsbtad 1963, 170) wordt als volgt gewijzigd: in afiikel 70b, achtste lid, wordt
'signalen verymgen door: een signalering als voolteschreven in het Besluit veiligheids- en gezondheidssignalering.



Artikel 1 5
Het Besluit veiligheidssignalcring op de arbeidsplaats (Staatscourant 1982, 1'í2) wordt ingetrokken.

Artikel I 6
Dit besluit trcedt in werking op 2l oktober 1993.

Artikel I 7
Dit besluit wordt aangchaald als: Ijesluit veiligheids en gezondheidssignalcring.
Lasten en bevcletr dat dit besluit met dc daarbij behoÍende nota van toclichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

7.2 TOELICHIING
Het Besluit veiligheids- en gezondheiclssignalering is de uitvoering van richtlijn
92/5a/EEG van 24 yluni 1992. Het is een bijzondere richtlijn die de bedoeling heeÍt
minimum voorschriften te geven voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op
het werk. Deze richtlijn is zelf weer het gevolg van kaderrichtlijnS9/397/EEG van l2
juni 1989, waarin algemene minimum voorschriften staan voor regelingen om veilig-
heid en gezontlheicl van werknemers te waarborgen.

Het Besluit veiligheids- en gezondheidssignalering is op 2l oktober 1991 iÍr werking
getreclen. De volledige tekst van besluit en toelichting is gepubliceerd in Staatsblad
1993, nummer 530. De tekst van de richtlijn en de bijlagen is terug te vinden in EG-

Publikatieblad 1992, L 245.

Reikwiidte

Dit besluit geldt voor veel arbeiclssituaties, maar niet bil het verkeer over de weg en
lret spoor, bij de binnen- eÍ zeevaart en bij de luchtvaart. Daar gelden signaleringen
die vastliggen in internationale verdragen. Verdragen gaan boven een besluit. De sig-
naleringen van deze verdragen moeten wel zoveel mogelijk ctok binnen het bedrijf
gebruikt worden. Een vrijwillig gehanteerd signaleringssysteem moet wijken voor dit
besluit.

Mootregelen ter voorkoming von risico's

De werkgever dient gevaren voor veiligheid en gezonclheid te voorkomen door het
werk goed te organiseren en door het treffen van collectieve technische bescher-
mingsmaatregelen. Daarnaast moet hij mogeliike gevaren aclequaat signaleren. Daarbij
moet hii rekening houden met de risico-inventarisaties en -evaluaties die de Arbowet
enlof andere arbobesluiten hem verplicht opleggen. I3ij die signalering moet de werk-
gever zich houden aan de voorschriften, zoals die te vinden ziin in de bijlagen bil de
richtliin. De voornaamste voorschriften zijn hieronder aangegeven.

V&G-signolering

Een belangrijke deÍinitie in die richtlijn is die van de veiligheids- en gezondheidssig-
nalering (hierna aangeduid als V&G-signalering): een signalering die, toegepast op een
bepaald object of een bepaalde activiteit of situatie, door middel van - al naar gelang
het geval - een bord, een kleur, een licht- ofakoestisch signaal, een mondelinge mede-
deling of een hand- of amsein, een atnwlizing of een voorschrÍt verstrekt met betrek-
king tot een risico of een gevaar voor de veiligheid enlof gezondheid op het werk.
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BIJLAGE I

Algemene bepolingen voor V&G-signolering op het werk:

Andere bepalingen uit bijlage I hebben onder andere betrekking op:
- de vormen van signalering die tegelijk gebruikt kunnen worden;
- het onderhoud van signaleringsmiddelen.

KLEUR BETEKENIS/DOEL AANWIJZI NG/TOELICHTING

Rood Verbodssignaal Gevaarlijke houding

Gevaar-alarm Stop, stilstand,
noodschakelaars.
Evacuatie

Brandbestrijdings-
materiaal en
brandweeruitrusting

Identificatie en
lokalisatie

Geel of
oranje-
geel

\Waarschuwings-

signaal
Pas op, wees voorzichtig.
Verificatie.

Blauw Gebodssignaal Handelwijze of specifieke actie.
Verplichting tot het dragen van de
persoonlijk beschermingsuitrusting

Groen Reddingssignaal
Eerste hulpsignaal

Deuren, uitgangen,
$/egen, materiaalposten, lokalen

Veilige situatie Terugkeer naar de normale situatie



BIJLAGE 2

Minimnm voorschriften írzake signaleringsborden.

De bijlage bevat algemene bepalingen en een lijst van oude en nieuwe signalerings-
borden. Hieronder een overzicht van de nieuwe borden.

I. Verbodsborden
- Geen toegang voor onbevoegden.
- Verboden voor transpoffvoertuigen.
- Niet aanraken.
- Verboden voor dragers van pacemakers.
- Verboden een beschermingsmiddel te verwijderen of te neutraliseren (samen met

een ander bord ter aanduiding van de bedoelde bescherming).

II. Wa ars c b uttt ings b orde n
- Oxyderende stoffen.
- Niet-ioniserende stralen.
- Belangrijk magnetisch veld.
- Stmikelen.
- Vallen door hoogteverschil.
- Glibberig oppervlak.
- Biologisch risico.
- Lage temperatuur.
- Schadelijke of irriterende stoffen.

IlL Gebodsborden
- Veiligheidspak verplicht.
- Gelaatsbescherming verplicht.
- Individueelveiligheidsharnasverplicht.
- Algemene verplichting (eventueel met aam,ullend bord).
- Verplichte oversteekplaats voor voetgangers.

IV. Recldingsborclen
- Brancard.
- Veiligheidsdouche.
- Ogen spoelen.
- Telefoon voor redding en eerste hulp.

V. Borden in uerband met brandbestrijdingsmateriaal
- Brandslang.
- Blusapparaat.
- Ladder.
- Naar...(samen met één van de hier genoemde borden).
- Brandbestrijdingstelefoon.
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BIJLAGE 3

Minimum voorschriften inzake de signalering op uaten en leidingen.

De belangrijkste bepalingen zijn:
- Vaten of leidingen moeten voorzien z1jn. var. etiketten. AÍhankelijk van het rype

gevaarlijke stof of preparaat moet de daarbij behorende etikettering worden toege-
past. Deze etiketteringsvoorschriften zijn gebaseerd op EG-richtlijnen met betrek-
king tot gevaarlijke stoffen.

- De etikettering mag worden vervangen door waarschuwingsborden (zie bijlage 2

onder II) met hetzelfde symbool/pictogram.
- De etikettering mag worden aangel,uld met informatie, zoals de naamlformule van

de stoí/preparaat.
- De signalering moet op cle zichtbare zijde(n) worden aangebracht in de vorm van

hard of zeltklevend materiaal of verf.
- De op de leidingen aangebrachte etikettering moet zichtbaar en voldoencle her-

haald worden aangebracht in de nabijheid van de meest gevaarlijke plaatsen, zoals
kleppen en aansluitingspunten.

- Ook ruimten die worden gebruikt voor de opslag van aanzienlijke hoeveelheden
gevaarliike stoffen of preparaten moeten zljla aaÍgr.geven door waarschuwingsbor-
den of zijn voorzien van de relevante etikettering.

BIJLAGE 4

Minimum voorschri-ften inzake de identificatie en lokalisatie uan bet brandbestrij-
dingsmateriaa.l.
Het gaat om materiaal dat enkel gebruikt wordt voor brandbestrijding.

1. Identificatie van het brandbestrijdingsmateriaal moet geschieden door het kleuren
van het materiaal en door een lokalisatiebord enlof het kleuren van de plaatsen of
toegangen tot de plaatsen waar het brandbestrijdingsmateriaal zich bevindt.

2. f)e identificatiekleur van het brandbestrijdingsmateriaal is rood. Met het oog op
een gemakkelijke identificatie moet het rode oppervlak p;root genoeg zijn.

3. De in bijlage 2 onder punt V bedoelde borden moeten worden gebruikt naar gelang
de plaats waar dit materiaal zich bevindt.



BIJLAGE 5

Minimum voorschri-ften inzake de signalering van obstakels en geuaarlijke plaatsen
en de markering uan uerkeersutegen.

1. Signalering uan obstakels en geuaaflijke pla.atsen
1.1 De signalering van gevaar door stoten tegen obstakels door vallende voorwerpen

of personen geschiedt door middel van geel, afgewisseld met znvarÍ of rood, afge-
wisseld met wit, binnen de bebouwde zones van de onderneming waartoe de
werknemer in het kader van zijn werk toegang heeft.

1.2 De afmetingen van de signalering dienen rekening te houden met de afmetingen
van het gesignaleerde obstakel ofde gesignaleerde gevaarlijke plaats.

1.3 De gele en zwarte of rode en witte banden moeten onder een hoek van 45 gradet
worden aangebracht en ongeveer dezelfde afmetingen hebben

2. Markering uan aerkeersutegen
2.1 Wanneer het gebruik en de uitrusting van lokalen dat vereisen voor de bescher-

ming van werknemers, dienen de verkeerswegen voor voertlrigen duidelijk te
worden aangegeven met doorlopende strepen met een goed zichtbare kleur, bij
voorkeur u/it of geel, maar afhankelijk van de kleur van de grond.

2.2Bij het aanbrengen van de strepen moet rekening worden gehouden met de
nodige veiligheidsafstanden tussen de voertuigen die er kunnen rijden en elk voer-
tuig dat zich in de nabijheid en tllssen de voetgangers en de voertuigen kan bevin-
den.

2.3 De zich buiten in de bebouwde zones bevindende permanente s/eÉien zouden ook
moeten worden gemarkeerd, rroor zo ver dat nodig is, tetzii zii voorzien zijn van
passende hekken of een passende bestrating.
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BIJLAGE ó

Minimum voorschriften inzake de licbtsignalen.

1. Intrinsieke kenmerken
1.1 Rekening houdend met de gebruiksomstandigheden moet het door een signaal uit-

gezonden licht een aan de omgeving aangepast lichtcontrast veroorzaken, dat niet
tot verblinding mag leiden maar voldoende zichtbaar moet zijn.

1.2 Het lichtopperwlak dat een signaal uitzendt, moet Lrniform van kleur zi;'n of een
pictogram op een bepaalde achtergrond bevatten.

1.3 De uniforme kleur moet beantwoorden aan de tabel inzake de betekenis van de

kleuren, opgenomen in bijlage 1.

l.4 Wanneer het signaal een pictogram bevat, moet dit voldoen aan alle op signale-
ringsborden van toepassing ziinde regels, als nader omschreven in biilage 2.

2. Bijzonclere gebruiksregels
2.1 Wanneer een voorziening een continu en intermitterend (onderbroken) signaal

kan uitzenden, moet het intermitterend signaal worden gebmikt om ten opzichte
van het continue signaal aan te geven dat het gaat om een situatie die een groter
gevaar inhoudt, of waarbij de gewenste of verplichte intelventie of actie met gro-
tere spoed moet worden uitgevoerd. De duur van elke flits en de frequentie van de
flitsen van een intermitterend lichtsignaal moeten zodanig zijn geregeld, dat een
goecle waarneming van de boodschap wordt gegarandeerd en wordt ver-rneden
dat er verwarring ontstaat tussen verschillende lichtsignalen, respectievelijk tus-

sen een intermitterend en een continll lichtsignaal.
2.2'\Nanneer eefl intermitterend lichtsignaal wordt gebruikt in plaats van, of ter aan-

lrrlling van een geluidssignaal moet de code van het signaal iclentiek zijn.
2.3 Eenvoorziening voor het uitzenden van een lichtsignaal ingeval van ernstig gevaar

moet speciaal gecontroleerd worden of worden voorzien van een hulplamp.

BIJLAGE 7

Minimum voorschriften irzake cle ge luidssignale n.

l. Intrinsielee leenmerken
1 .1 Een geluidssignaal moet:

a. een geluidsniveau hebben clat duidelijk hoger is dan het niveau van het omge-
vingslawaai, zoclat het goed hoorbaar is, maar niet te luid of te pijnlijk voor de oren;

b. gemakkelijk herkenbaar zijn, met name rekening houdend met de cluur van de
impulsen en met het interval tussen impulsen en groepcn van impulsen, en
gemakkelijk te onderscheiclen ziin van een ancler geluidssignaal en andere
omgevingsgeluiden.

1.2 W'anncer een voorziening een gcluidssignaal met variabcle en vaste Íiequentic kan
uitzenden, moet de variabele frequentie worclcn gebruikt om ten clpzichte van de
vaste Íieqnentie aan te geven clat het gaat om een situatie die een groter gevaar
inhoudt of waarbij de gewenste of verplichte inteffentie of actie met grotere
spoecl moet worden uitpievoerd.

2. Te gebruiken code
Het geluid van een ontruimingssignaal moet continu ziin.



BIJLAGE B

Minimum voorschriften inzake de mondelinge mededeling.

1. Intrinsieke kenmerken
1.1 De mondelinge mededeling vindt plaats tussen een spreker of zender en één of

meer toehoorders, en wel in de vorm van korte teksten, woorclgroepen enlof
afzonderlijke woorden, eventueel gecodeerd.

1.2 De mondelinge boodschappen moeten zo kort, eenvoudig en duidelijk mogelijk
zijn; de taalvaardigheid van de spreker en het gehoorvermogen van de toehoor-
der(s) moeten voldoende ziln om een ondubbelzinnige communicatie tot stand te
brengen.

1.3 De mondelinge mededeling is direct (gebruik van menselijke stem) of indirect
(menselijke stem of spraaksynthese, verspreid door een middel ad hoc).

2. Bijzondere gebruiksregels
2.1 De betrokken personen moeten de gebruikte taal goed kennen, zoclatzii de mon-

delinge boodschap correct kunnen uitspreken en begrijpen en zich al naar gelang
de boodschap op passende wijze kunnen gedragen op het vlak van de veiligheid
enlof gezondheicl.

2.2Vanneer een mondelinge mededeling wordt gebruikt in plaats of ter aanl'ulling
van hand- en armseinen moeten, als er geen codes worden gebruikt, woorden
worden gebezigd zoals bijvoorbeeld:
- start: om het begin van een commando aan te duiden;
- stop: om een beweging te onderbreken of te beëin<Iigen;
- einde: om de werkzaamheden stop te zetten;
- hijsen: om een last te doen ophijsen;
- vieren: om een last te doen vier€ni
- vooruit/achteruit/naar rechts/naar links: de betekenis van deze bewegingen

dient in voorkomend geval gecoördineerd te worden met de dienovereenkom-
stige hand- en armscincnl

- {aevaar: om een noodstop af te dwingen;
- snel: om uit veiligheidsoverwegingen een beweging te versnellen.
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BIJLAGE 9

Minimum voorschriften inzake de band- en armseinen.

1. Kenmerken
Een hand- en armsein moet precies en eenvoudig zijn, uit een breed gebaar bestaan,
gemakkelijk te geven en te begriipefi zijn efl goed van een ander hand- en armsein
kunnen worden onderscheiden. Het gelijktijdig gebruik van beide armen dient sym-
metrisch te vedopen en mag slechts één signaal weergeven.
AIs zij een ten minste gelijkwaardige betekenis en begrijpelijkheid hebben en beant-
woorden aan de hierboven genoemde kenmerken, mogen de gebmikte hand- en arm-
seinen licht afwijken van of meer gedetailleerd zijn dan de hieronder in punt 3 opge-
nomen voorstellingen.

2. Bijzondere gebruiksregels
2.1 De persoon die seinen geeft, de seingever genaamd, geeft met behulp van hand-

en armseinen besturingsinstructies door aan de ontvanger van de seinen, bestuur-
der genaamd.

2.2 De seingever moet de hele besturingsoperatie kunnen zien zondet daarbij door de
handeling gehinderd te v/orden.

2.3 De seingever mag zijn aandacht uitsluitend wijden aan het geven van de bestu-
ringsinstructies en de veiligheid van de werknemers die zich in de nabilheid bevin-
den.

2.4Vanneer niet aan de in punt 2.2 genoemde voorwaarden kan worden voldaan,
dienen één of meer bijkomende seingevers te worden ingeschakeld.

2.5 De bestuurder moet de in uirvoering zijrde transportbeweging stopzetten om
nieuwe instructies te vragen $/anneer hij de ontvangen orders niet met de nodige
veiligheidsgaranties kan uitvoeren.

2.íMaatregelen ter ondersteuning van hand- en armseinen:
- De seingever moet gemakkeliik door de bestuurder kunnen worden herkend.

De seingever dient één of meer geëigende herkenningstekens te dragen; bij-
voorbeeld jas, helm, ondermouwen, bats.

- Deze genoemde herkenningstekens dienen een heldere, bij voorkeur voor alle
tekens gelijke kleur te hebben die uitsluitend door de seingever mag worden
gebruikt.



J. Te gebnr.iken gecod.eerde gebaren
De hieronder aangegeven gecodeerde gebaren doen geen afbreuk aan het gebruik van
andere op cofirmunautair (gemeenschappelijk) niveau van toepassing zijnde codes,
met name in bepaalde bedrijfssectorefl, waarÍnee dezelfde handelingen worden aan- 
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geduid.

BETEKENIS BESCHRIJVING

algemene gebaren

BEGIN
Pas op!
Begin van commando

STOP
Onderbreking
Einde van de beweging

EINDE
Einde van de
werkzaamheden

beide armen worden horizontaal gestrekt
met de handpalmen naar Yoren

de rechterarm is opgeheven en de
rechter-handpalm naar voren gehouden

beide handen zljfl ter hoogte van de
borst samengevoegd

aerticale beuegingen

HIJSEN

\.IEREN

VERTICAIE AFSTAND

met de opgeheven rechterarm en naar voren
gebrachte rechter-handpalm wordt traag een
cirkelbeweging gemaakt

met de naar beneden gerichte rechterarm en
naar binnen gehouden rechter-handpalm
wordt traag een cirkelbeweging gemaakt

de afstand wordt met de handen aangegeven
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BETEKENIS BESCHRIJVING

borizontale b eutegingen

VOORUIT

ACHTERUIT

NAAR RECHTS
ten opzichte van
signaalgever

NAAR I,INKS
ten opzichte van
de signaalgever

HORIZONTALE AI'STAND

beide armen worden gebogen, beide
handpalmen worden naar binnen gehouden en
met de voorarïnen worden trage bewegingen
naar het lichaam toe gemaakt

beide armen worden gebogen, beide
handpalmen worden naar buiten gehouclen en
met cle voorarÍnen worden trage bewegingen
van het lichaam af gemaakt

met de ongeveer hoizontaal gestrekte
rechterarm en de naar beneden gehouden
rechter palm worden trage richting-
aanwij zencle bewegingen gemaakt

met de ongeveer horizontaal gestrekte
linkerarm en de naar beneden gehouden linker
handpalm worden trage richtingaanwijzende
bewegingen gemaakt

de afstand wordt met de handen aangegeven

geua.ar

GEVAAR
Noodstop

SNELLE BE'§TEGING

TRAGE BEWEGING

beide armen opgeheven, handpalmen
naaf vofen

de gecodeerde, bevelende gebaren ter
aangeving van de bewegingen worden
zeer snel uitgevoerd

de gecodeerde, bevelende gebaren,
ter aangeving van de bewegingen worden
zeet langzaam uitgevoerd

Controle op de noleving

De I-SZ§í kan de verplichtingen die dit besluit aan de werkgever oplegt, afdwingen via
een eis tot naleving. AIs die het niet eens is met die eis, dan is beroep mogelijk bil de
minister van Sociale Zaken en '§Terkgelegenheid. Daarvoor moet binnen zes weken
een bezwaarschrift ingediend worden via de I-SZV. Incliening van zo'n bezwaarschrift
heeft tot gevolg dat de verplichting wordt opgeschort, tenzii het gaat om een eis in
verband met onmiddellijk gevaar voor veiligheid of gezondheid. Die kan slechts wor-
den opgeschort door de president van de rechtbank.



Co-nsequentirx voor overige wetgeving

Omdat in een behoorlijk aantal veiligheidsbesluiten bepalingen ziin opgenomen over
veiligheidssignalering, heeft de invoering van dit besluit eonsequenties voor al deze
veiligheidsbesluiteo. In alle gevallen worden de oude bepal'ingen veríaÍrgen door de
bepalingen uit het. Besluit veil§fueids en gezondheidssignalering. De veil§heids-
besluiten wa4r het om gaat zijn: het Elektrstechr-risch Veiltgtreidstresluit, het Veilig-
heidsbesluit Fórieken of Werkplaatsen- het Landbouw'rriligheidsbesluit, het Veilig-
heidsbesluit Stuv/adoorsarbetd, het Vetligheidsbeshrit Loodwit, het Veiligheidsbesluit
Re§tgroepen €n het Yeiligheidsbesluft Binncrrrraafi .

§flijzigingsÍl in debijlagen van de riettliJn die gevolgen hehben voor de regels van dit
be-§luit (incluEie,f het ttjdsrip waarop ze in rrerkihg treden), zu[en gepubliceerd wor-
den in de §.taatseoumnt.
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8. BESLUIT KANKERVERWEKKENDE STOFFEN

EN PROCESSEN

B.I WETTEKST

Porogroof 1

DeÍinities en toeposseliikheid

Artikel I
1. ln dit besluit en de daarop berustentle bepalingen wordt verstam onder:

a. de wet: de Àrbeidsomstandighedenwet,
b. de Richrliin: de Richtliin van de Raa<l van de Europese ccmeenschappen van 28 iun\ l99O (9O/ 391/EEG) betref-

íende de bescheÍming van werknemers tegen de risico's van blootstelling xan carcinogene agentia op het werk
(PbEG 1990 r. 196);

c. kankeNeNek-liende stol
1. een en-kelvoudige stof die moet wordcn ingedeeld in de categorie carcinogeen, bedoeld in artikel J4, tweede

lid, onderdeel 1 vm de Wet milieugevaadijke stoffen, volgcns de criteria van biilage VI van de Richtliin vm de
Raad van dc Enropese gemeenschappen van 27 jttqi. 1967 betreffende de w€tteliike en bestuursrechtelijke
bepalingen inzake de in<leling, de verpxkking en het kenmerken van gevaadiike stoffen (PbEG 196), alsmede
een stof als bedoeld in biilage I van de Richtlijn;

2. een meeryoudige stof die bestet uit één of meer stoffen, bedoeld onder I waarbij de cof,centratiegrens is
vastgesteld in Biilage I vm de Richtli,n van de Raad van de Eufopese Gemeenschappen yan 27 jnfri 1967
(67/518/EEG) betrefÍènde de ondedinge aanpassing vm de wettelijke en bestuursrechteliike bepalingen
inzake de indeling, de verpakking en heÍ kenmerken van gevaarlijke stoffen (PbECi 196) en, voor zover het een
stof betreft die in Iaatstbedoelde Biilage niet is opgenomen dan wel zonder concentmtiegrens is opgenomco,
een stof waarbii de concentratiegrens is yastgesteld in Biilage I van de Richtlijn van de R.1ad vm de Europese
Gemeenschappefl van 7 juni 1988 (8a/379/EEG), betÍeffende de ondeÍlinge aanpassing van de wetteliike en
bestuursrechtelijke bepalingen van de Lidstaten inzake de indeling, de verpakkilg en het kenmerken van
gevaarlijkc prepuaten (PbEG L 187), alsmede een meeraoudige stof als bedoeld ln biilage I van de Richtlijn;

d. kankerycmekkend proces: een proces als bedoetd in bijlage 1 van de Richtliin alsmede een stofdie vrijkomt bij
een proces als bedoelct in bijtage 1 van de Richtliin;

e. afdelin!!r organisatorische eenheid binnen een bedrijf of inrichting;
f. gevarenzone: plaats binnen een bedrijf of inrichting waar gevaar voor de gezondheid of veiligheid lun werkne-

mers bcstaat ten gcvolge van blootstelliog dan wel de mogelijkheid van blootstelling aan kankefleryekkende
stoffen en processen.

2. Dit besluit is fliet van toepassing op kankeNcNekkendc stoffen, waarop de Richtlijn vm de Raad van de Europes€
gemeenschappen van 7 juni 1988 (88/179IEEG) betÍeffende de ondcflinge aanpassing van de wetteli,ke en
bestuursrechteliike bepalingen inzake de indeling, verpakking en het kenmerken van gevaarliike preparaten (PbEG

1187), ingevolge artikel 1, derde lid, onderdelen a tot en met g, van die richtliin, niet van toepassing i§.

Porogroof 2
Schrifteliike beoordeling en vostlegging von gegevens

Artikel 2
l. Indien arbeid wordt verricht waarbij werknemers ten gevolgc van hun werk worden of kunnen woÍden blootge-

steld aan kanketreryekkende stoffen en processen, neemt de werkgever met betrekking tot deze stoffen of pÍo-
cessen, die gelct op de aard van de bedriivigheid met enige Íegelmaat Miwezíg zíjn of worden toegepast, de vol-
gende gegevens itr een register op:
a. met betrekkin!! tot de identiteit;

f. in geval van een enkelvoudige stof: de chemische naam of namen en, indien van toepassing, het nummer
waaronder deze stof is opgenomen in de lijst van stoffen, vastgelegd in biilage I bii de Richtliin lzn de Raad
van de Europesc gemeenschappen van 27 jini 1967 (67/548IEEG) betÍeffende de ondeilinge aanparsing vrn
de wettelijk en bestuursrechteliike bepalingen inzake de indeling, de verpakking en kenmeÍken van geyaar-
liike stoÍïèn (PbEG 196);

2. in geval yan een meeryoudige sÍof: de handelsnaam of -namen alsmede de chemische naam of namen en de
gewichtspercentages yan de component die aanleiding geeft tot indeling van de stof if, de categ{,Íie cilÍcino-
geen;

3. in geval van een proces: cle beschrijving van het proces en dc chemische naam van de stoffcn die daaÍbii vrii
komen.

b. de Íeden waarom het gebftlik van een kanketreryekkende stof dan wel het toepassen van een kankervemek-
kcrld proces voor het verrichten van de arbeid strikt noodzakeliik is en vcryanginL technisch niet uitroerbaar is;

c. een aanduidin[l van de afdeling of afdelingen waar een kankeryeffiekkcnde stof pleegt vooÍ te komen, dan wel
een kankeryeNekkend proces pleegt te woÍden toegepast;



d. de benaming van het gevaar of de gevaÍen ran de kankerveryekkende stof of het kankeruemekkcnde proces;
e. de lroeveelheid van <le kankervemekkende stof die per jaar pleegt te worden veryaardigd of gebruikt, dan wel

aanwezig pleegt te ziin in veÍband met de opslag, onderscheidenliik de frequentie waarnce een pÍr)ces pcr jJar
pleegt te worden toegepast;

i de sooft arbeid die met de kanketreMekkende stofplceBt te worden vericht, dan wel waarbij het kankerver-
wekkende proces pleegt te wor<len toegepast;

g. het xa[tal werknemers dat aan een kankeryeryekkende stof of proces plcegt te worden blootllesteld of kan wor-
den blootgesteld;

h. de wiize waarop de itr onderdeel g bedoelde wcrknemeN aan eeil kanketreryekkende stof of proces plegen te
worden blootgesteld of kunnen worden blootgesteld;

i. de maatregelen die zi,n genomen teÍ naleying van het bepaalde bij ofkrachtens dit besluit.
2. Een exemplaar yan het in het eerst lid bedoelde register wordt verstrekt aan dc <>ndernemingsmad ot, bii het ont-

brekcn daawm, aan de belanghebbende werknemers alsmede, voor zover van toepassillg, aan de bedriifsarts en de
beclrijfsgezondheidsdienst en moet desgewenst door de werknemeÍs kunnen worden ingezien.

Artikel -)
l. In het kader van de inventarisatie en evaluatie, bedoeld in mikel 4, eerste lid van de wet, worden voor alle arbeid

waaÍbii werknemcrs aan kanketreNekkende stoffen of processen krnnen worden blootgesteld, worden de aard,
de mate en de duur van mogelijkc blootstelling bepaald, teneinde de gevaren voor de gezontlheid en veitigheid van
cle werkncmers te kunnen beoordelen. Bij de beoordeling wordt zoveel mogeliik rekening gehouden met voorzien-
bare gebeufienissen die kunnen leiden tot een aanzienliike toename van de mate van blootstelling.

2. De beoordeling, bedoeld in het cerste lid, wordt schrifteliik vastgelelld en op gezette ti,den, maar ír ieder geval bii
elke relevante wijziging van omstandigheden herhaald.

3. Met beÍrekking tot de aard van de mogeliike blootstellin!! wordt in elk geval bepa:dd aan welkc kankervemekkentle
stoffen en processen werknemers worden of kunnen worden blootgesteld, in welke situaties blootstelling zich kan
vooÍdoen en op wetke wiize blootstelling kan plaatsvinden.

4. Met betrekking tot de mate vm blootstelling wordt in elk geval bepaald wat het blootstellingsniyeau is op de plaats
waar de arbeid wordt vericht. Voor het doeltreÍfend vaststellen van het blootstellinÍlsniveau maakt de werkgeveÍ
gebruik van bestaande, geschikte meetmethodes voor kankeneryekkeode stoffen, tenzij dit niveau door middel
un ander methodes doeltreffend kan worden bepaald.

5. Bi, de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, wordt zo veel mogeli,k rekening gehouden met de mogelijke verster-
kende effecten tlie al dan niet kankeryesekkende stoffen of processen op elkaar kunnen hebben.

6. Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot het in dit afrikel bepaalde nadere Íegels worden gesteld. Dezc
regels kunnen betrckking hebben op:
a. de methoden waarmee het blootstellingsnivcau, bed()eld in het vierde lid doeltreffend wordt bepaald;
b. hct gebruik van bestamde geschikte meetmethoden voor blooÍstelling aan kankeeeruekkende stoffen of pÍo-

ce§seni
c. de wirze waarop meetresultaten moeten worden beooÍdeeld cn geregistreerd.

Artihel I
l. De werkgever houdt een liist bi, ym werknemers die belast zijn net werkzaamheden, die blijkens de beoordelinÍ!,

bedoeld in artikel 3, gevaar opleveren voor de veiliglleid en de gezondheid, onder veÍmelding van de blootstelling
die zii hebben ondergaan, indien hierover gegevens beschikbaar zijn.

2. Elke werknemer heeft recht op inzage in de gegevens die in de liist, bedoel in het eerste lid, met betrekking tot hem
zijn opgenomen.

PorogrooÍ 3
Grenswoorden

Artikel 5
1. Bi, ministerièle regeling wor<len regels gesreld met betrekkiflg tot de grenswaaÍden, waarboven het blootstellings-

niveau of het gemiddelde bbotstelling van kankeneNekkende stoffen en stolïen die vrijkomen bij kankeremek-
kende processen niet mag uitgen.

2. llii overschriiding v3n een wxardc als bedoelcl in het eerste lid worden onveNiitd maatregelen genomen om die
concentratie terug te brengen tot beneden die waarde.

I. Zolang cle maatregelen, bedoeld in het twecde lid. nog niet volledig ten uiroer zijn gelegd, mag de arbeid allern
worden voorgezet, indien doeltreÍïendc maatregelen ziin genomen om schade aan de gezondheid van werknemers
te voofkomen.

Porogroof 4
Voorkoming oÍ vermindering von blootstelling

Artikel 6
Zodanige technische en organisatorische maatregelen moeten ziin genomen dat het gevaar van blootstelling van werk-
nemers aan kankeremekkende stoffen en processen zoveel mogelijk bij de bron durm wortlt voorkomen, met
nme cloor kmketreryekkende stoffen en processen voor zover <lit technische uitvoerbaar is te veryanÍaen door stof-
fen dm wel processen, waarbii de werkneme§, gelet op de eigenschappen van die stoÍfen of processen, de aard van
de arbeid, de werkmethoden en de wefkomstmdigheden niet of minder aan gevaar voof hun veiligheid ofgezondheid
worden blootgesteld-
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Artikel 7
1. VoorzoveÍuitderesultatenymdeinartikelS.eerstelidbedoeldebe<xrrdelingblijktdatergevaarvoordegezond-

heid val de werkncn]ers bestaat en dat het op doeltreffende wirze loorkomen van bbotstelling door het nemel van

maatregelen als bedoeld in afrikel 6 technisch niet uitvoerbMr is, wordt het gcvaa! van blootstelling, voor zovcr dit
technisch uitvoerbaar is bii de bron daaryan voorkomen, met name door de produktie en het gebruik van kanker-

vemekkende stoÍïèn of processen plaats te doen viflden in een gesloten syst€em.
2. Indien het voorkomen van blootstelling bedoeld in het eerste lid technisch niet uitvoerbaar is, worden kankerryet-

wekkcndc stoffen op doeltÍeffende wijze aan de bron vcNijderd, onder meer door plaatseliikc af!-oer van de lucht.
zo nodig aangevuld tloor algemene ventilatie, waarbij geliiktijdig loldoende toevoer van niet-verontrcinigde lucht is
gewaarborgd, zonder dat hierbij gevaar ontstaat voor de volksgezondheid cn her milicu.

3. Indien de in het tweede lid bedoelde maatÍegelen technisch niet Ldtyoerbaar ziin, worden maatregelen getroffcn om
bbotstelling vm werknemers te beperken tot een zo laag mogelirk niveau als technisch uiÍoelbaar is door zoveel

mogelijk mens en bron te scheidcn.
'í. Wanoeer het technisch det uitvoerbaar is om de blootstelling van werknemeÍs tc voorkomcn of te beperken door

middel van de in het derde lid bedoelde maatregelcn, stelt de werkgever aan de werknemers die worden of kunnen
worden blootgesteld persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking.
Indien de werkzaamheden worden vericht met het geb{uik van persoonli,ke beschemingsmiddelen, mag dit nieÍ
blijvend op <1eze wijze geschieden en moet de duur van het dragen daaNan voor elk van deze werknemcÍs tot het
stÍikt noodzakelijke worden beperkt.

Arïikel 8
In alle gevallcn waadn aÍbeid wordt vericht, waarbij werknemers ten gevolge van hun werk kumren worden bloot-
gesteld am kanken'esekkende stoffen of processeo, worden de volgende maatrcgelen getÍoffen om blootstelling van

werknemers te voorkomen of te bepeÍken tot een z() laag mogeliik niveaLl:
a. kanketreMekkende stoffen ziin in geen grotere hoeveelheid aanwezig en het aantal werknemeÍs dat wordt of kan

worden blootgesteld, is niet groter dan voor het verrichten van de arbeid strikt noodzakclijk is;
b. de duur van <le blootstelling wordt zoveel mogelijk beperkt;
c. de werknenem die worden of kunnen worden blootgesteld, ziin voldoende ltrtrouwd met de aard vm hun werk-

zaanhedeil en hebben voldoendc kennis van <le gevaren die aan de blootstelling zijn vert onden en van de vooÍzie-
ningen die getrofÍèn zijn of door hen moeten worden getrofli:n om die gevaren te voorkomen of te beperkcn;

d. bii de aÍbeid wordt de grootst mogelijke ordeliikheid en zindelijkheid betracht en zijn de noodzakelijke hygiënische
voorzieningen getroÍÏen;

e. voorkomen wordt dat gevarenzones worden betreden door atrderen dm de werknemers of andere personen, dic cle

zones in yerband met hun arbeicl moeten betreden:
f. gevarenzones worden gemarkeer<l door midctel van doeltreffende waamchuwings- en veiligheidssignalen;
g. zodanige voorzieningen ziin geÍroffen dat het gevaar dat zich bii de arbeid cen ongewilde gebeurtenis voordoet

zoveel mogeliik is veÍmeden;
h. zodanige voorzieningen zijn getroffen dat ingeval zich bij de arbeid een ongewilde gebeurenis voordoet de gevol-

gen daaran zoveel mogelijk worden beperkt;
i. gebruik wordt gemaakt vm doeltreffende middelen voor risicovrii opslaan, hanteren en yenroeren van kankeNer

wekkende str>fÍèn door gebruik van hemretisch gesloten en duideliik zichtbaar gekenmerkte houders;

i. gebruik wordt gemaakt van middelen voor het veilig verzamelen, opslam en veffiijdeÍen yafl afvalstoffen, met inbe-
grip yan het gebruik van hermetisch gesloten, duideli,k zichtbaar gekemerkte houders.

Porogroof 5
Hygiënische en individuele beschermingsmootregelen

Artikel 9
1. In gevarenzones wordt niet gegeten, gedronken en gerooktl aparte ruimtes moeten zirn ingericht, waar de werkne-

meÍs zonde( geyaar yoor bl()otstelling kunnen eten en drínken.
2. Indien kans op blootstelling bestaat, wordt aan werknemers doelmatige werkklediug ter beschikking gestel<l, tlic

door de werknemers bij de arbeid steeds wordt gedragen en die zo vaak als nodig is wordt gereinigd.
3. De werkkleding wordt op een andere plaats opgeborgen dan de overige kleding.
4. Voor de werknemes ziin doelmatige sanitaiÍe voozieningen beschikbam, die zindeliik woÍden gehottden.
5. Persoonliike beschermingsmiddelen woÍden volgens instÍuctie op de daartoe aangewezen plaats bewaard, na ieder

gebmik gecont«rleerd en zo vaak als nodig gereinigd, hersteld ofvetrangen.

Porogroof ó
Onvoorziene toenqme von het blootsfellingsniveou

Artikel 10
1. Indien zich een gebeurtenis voordoet die kan leiden tot een onvoorziene toename van het blootstellingsniveau,

be<loeld in anikel J, vierde lid, licht de werkgever de werknemers onyeNirld hierover in en draagt er zorg voor dat
zi, zich veryirderen uit <le gevarenzone.

2. Indien zich een onvooziene toename van het blootstellingsniyeau yoordoet, wordÍ de ondememingsraad oi bii het
ontbreken daaruan, wordcn de betanghebbende werknemers onmiddellijk in kennis gesteld van de oorzaken, de

hoogte van hct blootstellingsniveau en van de maatregclen die worden getÍoffen om de oozaken weg te ncmen en
blootstelling zoveel mogeliik te voorkomen, dan wel te beperken.



3. Indien zich ecn on\oorziene toename van het blootstellingsniveau voordoet, mogen uitsluitend de werknemers of
andere personen, belast met de uitvoedng van de noodzakeliike herstelwerkzaamheden, met gebruik van doel'
trelïende persoonliikc beschermingsmiddelen de gevarenzone betreden. Deze werknemers en ander pcrsonen
mogen niet lan[ler dan strikt noodzakelijk voor het herstcl van de normale toestxnd in de betrokken uone ianwezig
zijn.

4. De werkgever draagt er zorg vooÍ dat wordt voorkomen dat anderen dan de in het derde lid bedoetde pesonen de
gevafenzones betreden.

PorogrooÍ 7
Arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Artikel I I
1. onveminderd artikel 24a van de wet. wofdt:

a. elkc werknemer dic belast wordt met werkzaamheden die, bliikcns de beoordeling bedoeld in artikcl 3, gevaar

kunnen opleveren voor de yeiligheid en gezondheid, wordt in de gelcgenheid gesteld om voor de aanvang van

ziin arbeid een passend aÍbeidsgezondhcidskundig onderzoek te ondeÍgaan;
b. indien bij een werknemer een afwijking wordt geconstatccrd. die het gevolg zou kunnen ziin van bbotstelling

aan kanketrervekkendc stoÍïen of processen, worden werknemes dic op sooÍtgeli,ke wijze zijn blootgesteld
tussentijds in de gelegenheid gesteld een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te onderyaan.

2. Op verzoek van de werkgever of de betrokken werknemcÍ wordt het arbeidsgezondheidskundig onderzoek
opnieuw uitgevoerd. f)€ resultaten vm het herflieuwde onderzoek treclen in de plaats var het daaraan voomf:
gaande.

J. Een werknener als bedoeld in het eest lid, wordt geïnÍbrmeerd over de wiize waarop hii na beèindiging van bloot-
stelting in de gelegenheid wordt gesteld een arbeidsgezondheidskundig ondcrzock te ondergaan.

Artikel I 2
l. Een arbeidsgezondheidskundig onderzoek ats bedoeld in artikel 11 wordt uitÍlcvoeÍd dooÍ een bedrijfsarts, die

bekend is met de specifieke §'erksituatie van elk van de betrokken werknerner§.
2. De bedriifsarts heeft recht op inzage in de in arlikel 4 bedoelde liist van blootgestelde werkncmers. Hem staan

vooÍs alle gcgcvens ter beschikking die hij nodig heeft om de blootstelling van de werknetners am kankctreNek-
kende stoffen eo pllcessen tc kunnen beoordelen en te kunnen aclviscren over de periodiciteit en inhoud van het
periodiek aÍbeidsgezondheidskundig on<lerzoek bedoelcl in artikel 1 1, twcede lid, de te nemen preventieve maatre-
gelen, dan wel persoonliik bescheÍmcnde maatregelen.

J. Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bedoeld in aftikel 11, eerste lid en arÍlkel 21^v^n de wet, vindt plaats
met inachtneming van bijlage II bij de Richtliin.

Artikel 13
1. De bedriiÍsarts houdt yan elkc werknemer, die een onderzoek als bedoeld in artikel 1 1 heeft ondergaan, een pcr-

soonlijk medisch dossieÍ bii.
2. Elke weÍknemer heeft recht op inzage io het hem betreÍfende medisch dossier.

-1. De fesultaten van het ubeidsgezondheidskundig onderzoek worden, voorzien van een toclichting. in statistische,
niet tot individuen herleidbare vorm, ter kennis {aebncht van de ondernemingsraad of, bij het ontbreken daatran,
van de betrokken werknemcr.

4. De resultaten van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek worden in passende vom geregistreerd en voor elke
werknemer tot ten minste ,í0 iaar na beëindiging vafl diens blootstclling aan kankeruemekkende stoft-en of pÍoces-
sen bewaard, evenals de in afrikcl.1 bedoelde lijst van blootgestelde wcrknemers.

5. Ir geval de wcrkzaamheden in het be<lrijf of de indchting van de werkgever gedurende de temijn van ií0 ,aar,
bedoeld in het vicrde lid, worden gestaakt, wor<len rle in vierde lid bedocldc documenten overgedragen aan hct di§-

trictshooÍd.

Porogroo[ 8
Verplichtingen von werkgever en werknemers

Artikel I I
l)e werkgever is rerplicht tot naleving van dc bii oí kraclrtens dit besluit gestelde voorschilien.

Arlikel I 5
1. Ecn werkncnier die arbeicl lrrricht rvaarop een voorschrift als veryat in afrikel 7 eI de artikelen 9 cn 10 l)ctÍckking

hecft, is vcrplicht dat voorschriÍï na te levcn.
2. Een werkncmcÍ dic weÍkzaamheden \rricht, waarop een voorsclrrift als ven'at in aftikel 7, vierde lid, arlikcl 8.

onderdclcn c en d, artikel 9, derde lid of artikel 1O betrckking herft. is verpliclrt de persoonliike beschermingsmid-
delcn cn dc wcrkkleding die op gtond van d.rt voorschrift aanwczig ziin, te gebflliken.

Porogroof 9
Slotbepolingen

Artikel l6
BctreÍ1ènde de $,ijzc » aarop cle voorschriítcn, gcstcl(l bij of krachtens clit bcsluit lDoetcn w(n'dcn nagelcefil kil eell eis
w(n'dcn gcsteld overcenk(rnstig het bepaalclc in aflikcl J6, ccÍste lid un de wet-
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Artikel l7
Indien bijlage I of bijlage II van de Richtlijn wordt gewiizigd maakt Onze Minister dit bekend in de Staatscourant. Hi,
vemeldt daaÍbij met ingang van welke datum de wijziging in acht woÍdt genomen.

Artikel 1B
A Het Veiligheidsbesluit voor Fabrieken ofrJrerkplaatsen 1938 woÍdt als volgt gewiizigd:

1. Àan artikel 182a wordt een nieuw lid toegcvoegd, luidende: lO. Dit afrikel is niet van toepassing ingeval werk-
nemes bij hun arbeid worden of kunnen §1)rden bkDtgesteld aan stoffen clie op grond En het Besluit kanker-
veNekkende stoffen cn processen als kanke ryeNekkend ziin aangemcrkt.

2. In aÍtikel 188c, eerste Iid, wordt de zinsnede 'met uitzondcdng yan de cate{,orie voor het milicu gevaadijk,'vcr-
yangen dooÍ de zinsnede 'met uitzondcritrg van de categorieën voor het milieu gevaadiik en carcinogecn.'

B Het Vciligheidsbesluit Restgroepen wordt als volgt gewiizigd:
l Aan artikel 52 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: lO. Dit afrikel is niet van tocpassing ingeval werkne-

mers bij hun arbeid woÍden of kulnen worden blootgestcld aan stollen die op groid van het Ilesluit kanketreÍ-
wekkcnde stoffen en prccessen als kankerveruekkcnd zijtr aangcmerkt.

2. In artikcl 60, eerste lid, wordt de zinsoedc'met uitzondedng van de careÍaorie voor het milicu gevaarliik , veÍ-
vangen door de zinsnede mct uitzondering vao de categorieën voor het milieu gevauliike en carcinogeen.'

C Hct Landbouwveiligheidsbesluit wordt als volgt gewiizigd:
Voor de tekst van artikel 69 s.ordt het ciifer 1. geplaatst, warna een tweede lid wordt toegevoegd, luidende: 2. Dit
artikel is niet van toepassing ingeval arbeiders bij hun arbeid worden ofkunnen worden blootgesteld aan stoffen die
op grond van het Besluit kankervemekkende stofÍèn en processen als kankeremekkencl zijn aangemerkt.

D IIet Veiligheidsbesluit Stuwadoorsarbeid wordt als volgt gcwiizigd: Voor de tekst yan artikel 181 wordt het ci,fer 1.

geplaatst, waarna eeo tweede lid wordt toegevoegd, luidende: 2. Dit artikel is niet yan toepassing inge\al werkne-
mers bii hun arbeid woÍden of kunnetr worden blootÍaesteld aan stoffen die op grond van het llesluit kankefler-
wekkende stofïen en processen als kanketretrekkend zijn aangemerkt.

E Het Veiligheidsbcsluit Binnenvaal't wordt als voltlt gewijzigd: Voor de tekst van aftikel 64 wordt het cijfer 1.

geplatst, waarna een twcede lid wordt tocgcvoegd, luidencÍer 2. Dit artikcl is niet van tocpassing ingeval werkne-
mers bii hun aÍbeid worden of kunnen worden blootgesteld aan stoffen die op grond van het Besluit kankerycr'
wckkende stoffen en pÍocessen als kankeNesekkend zirn aangemerkt.

Artikel l9
I)e Regeling aanvulling regisÍatieverplichting kanketreNekkende stoÍïen wordt ingetrokken.

Artikel 20
1. Dit besluit treedt in werking op 22 febtuaÍi 1994.
2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kanketreNekkende stoffen en processefl-

Iasten en bevelen clat dit besluit met de daarbii behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worclen geplaatst.

8.2 TOELICHIING
Het Besluit Kankerwerwekkende stoÍïèn en Processen is de uitvoerinÉl van Ec-richtlijn
9O/394/EEG van 3 december 1992. Het is een bijzondere richtliifl die de bedoeling
heeft minimum voorschriften te geven om werknemers te beschemen tegen de geva-
ren van kankerverwekkende stoffen en die gevaren te voorkomen. Deze richtlijn is
zelf weer het gevolg van kadeffichtlijn 89/391/EEG (12 juni f 989) waarin algemene
minimum voorschriften staan voor regelingen om veiligheid en gezondheid van werk-
nemers te waarbofgen.

Het Besluit kankerverwekkende stoffen en processen geldt met ingang van 22 febrtt-
ari 1991. De volledige tekst van besluit en toelichting is gepubliceerd in Staatsblad
1994, nummer 91. De tekst van de richtlijn en de biilagen is terug te vinden in EG-
Publikatieblad I99O, L 196.

Extro eisen

Dit besluit gaat op twee punten verder dan de richtlijn. Het noemt meer stoffen kan-
kerverwekkend omdat de (ruimere) criteria worden aangehouden van de Wet Milieu-
gevaarlijke Stoffen. Daarnaast is de plicht tot registratie van kankerverwekkende stof-
fen uitgebreider clan in de richtliin.



Reikwiidte

Het besluit geldt voor elke vorm van arbeid waarbij werknemers blootgesteld (kun-
nen) worclen aan kankerverwekkende stoffen of processen. In Publikatieblad 187
staat een lijst van deze stoffen en processen. Aanl'ullingen daarop zullen in de Staats-

courant worclen gepubliceerd.

Dit besluit rekent een aantal preparaten niet tot de kankerverwekkers. Het gaat daar-

bii om geneesmiddelen, kosmetische produkten, afvalmengsels, bestrijdingsmiddelen
en afgewerkte vormen van voedsel. In andere richtlijnen zijn hierwoor regels gesteld.

Overigens bepaalt het Arbeidsbesluit dat werknemers jonger dan 18 jaar geen werk-
zaamheden mogen verrichten waarbii de kans bestaat dat ze blootgesteld worden aan

kankerverwekkende stoffen.

Mootregelen ter voorkoming von risico's

Om de gevaren voor de werknemer goed te kunnen inschatten, moet de werkgever
met name vaststellen:
- om welke stofïen het gaat;

- hoe de werknemers eraan blootgesteld worden, bijvoorbeeld door inademing en
inwerking op tlc huicl:

- wanneer die blootstelling plaatsvindt. Daarbii horen ook situaties die een ver-
hoogde kans op blootstelling geven zoals reparaties, onderhoucl en schoonmaak
van installatiesl

- in welke mate blootstelling plaats vindt. Daarbij moet rekening gehouden worden
met versterkende effecten, zoals zwtre lichameliike arbeid en op elkaar reagerende
stoffen.

Deze beoordeling moet op schrÍt gesteld worden. Een bepaald niveau van blootstel-
ling mag niet overschreden worden. Deze grenswaarden zijn te vinden in bijlage III
van de richtliin.
De werkgever moet een lijst opstellen van werknemers die op risicoplekken werken
met vermelding van de mate van blootstelling.

Naasr de schriftelijke beoordeling is er een registratieplicht. Die geldt altijd als er kan-
kerverwekkende stofïen op de arbeidsplaats aanwezig zijn, ook als er niet mee wordt
gewerkt. Vermeld moet worden waarom ze daar zijn, en waarom ze niet door minder
gevaadiike stoffen vervangbaar ziin.

De voomaamste yerplichting van de werkgever is zoveel mogelijk te voorkomen clat

werknemers blootgesteld worden aan kankerwerwekkende stofl'en en processen.
Waar dat technisch mogelijk is, moeten deze stoffen en processen vervangen worden
door stoffen die geen of zo min mogelijk gevaar opleveren. AIs die vervangingsplicht
niet uitvoerbaar is moet de werkgever het gevaar bij cle bron bestrijden en preven-
tieve maatregelen treffen. Het gebruik of produktie van een kankerverwekker moet
dan plaatsvinden in een gesloten systeem. Is ook dit technisch niet haalbaar, dan moe-
ten de volgende maatregelen worden toegepast:
- de hoeveelheid kankerverwekkers beperken;
- het aantal werknemers dat wordt blootgesteld, beperken;
- zoveel mogelijk vermijden dat kankervcrwekkers vrijkomen;
- een passende aanpak van kankerverwekkers aan cle bron en passende afzuiging of

ventilatie, met inachtneming van het milieu en de volksgezonclheid;
- passende meetmethodes ter opsporing gebruiken;
- geschikte arbeidsprocédés en -methodes toepassen;
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collectieve beschermingsmiddelen toepassen en in laatste instantie persoonliike
beschermingsmiddelen;
hygiënische reinigingsmaatregelen nemen;
voorlichting geyen aan de werknemers;
gevaarlijke gebieden afbakenen door middel van veiligheids- en waarschuwingssig-
nalen;
noodmaatregelen treffen bij onvoorzien hoge blootstelling;
middelen gebruiken voor veilige opslag, behandeling en vervoer;
middelen gebruiken voor veilige inzameling, opslag en verwijdering van afyal.

Bescherming werknemer

AIs werknemers per ongeluk worden blootgesteld aan kankerwerwekkers, moet de
werkgever hen zo snel mogelijk inlichten. Hij moet alle werknemers, die niet in de
gevarenzone betrokken ziin bij de werkzaamheden om de normale toestand te her-
stellen, daaruit (laten) verwijderen.

'W'erknemers moeten de gelegenheid krijgen medisch onderzoek te laten verrichten:
- voordat ze aan kankerverwekkers worden blootgesteld;
- daarna met regelmatige tussenpozen.

§íordt bii een werknemer iets ongewoons gevonden, dan kan de arts verlangen dat
andere werknemers ook onderzocht worden. Er moeten persoonliike dossiers wor-
den bijgehouden van medische onderzoeken. De afts stelt voor iedere werknemer
individueel beschermende of preventieve maatregelen voor. De werknemer heeft
recht op inlichtingen en advies over elk onderzoek.

In bijlage II van de richtliin staan praktische aanbevelingen voor het gezondheiclskr-rn-
dig onderzoek en toezicht. De arts moet cle nodige informatie hebben over de werk-
plek en de omstandigheden waaronder blootstelling aan kankerverwekkers plaats-
vindt. Hij moet minstens een medisch en beroepsdossier van iedere werknemer bil-
houden, een persoonlijk gesprek met henr voeren, hem zonodig onderzoeken en
eventuele tests (laten) doen.

De gezondheidsdossiers moeten minstens tot 4O jaar na afloop van de blootstelling
bewaard worden. Als een bedrijf gesloten wordt moeten de papieren aan de I-SZ§7
worden overgedragen.

Controle op de noleving

Werkgever en werknemers zijn verplicht de voorschriften van clit besluit na te leven.
De I-SZ§7 kan de verplichtingen, clie clit besluit aan de werkgever oplegt, afdwingen
via een eis tot naleving. Als hij het niet eens is met clic eis, is beroep mogelijk bij de
minister van Sociale Zaken en W'erkgelegenheicl. Daarvoor moet biflnen zes weken
cen bezwaarschrift ingediencl worden via de I-SZ§(r. Indiening van zo'n bezwaarschrift
heeft tot gevolg dat de verplichting wordt opgeschort, tenzij het gaat om een cis in
verbancl met onmiddellijk gevaar voor veiligheid of gezondheicl. Die kan slechts wor-
clen opgeschort door cle president van de rcchtbank.



Consequeniies voor' overige wetgevÍng

In artikel 11. van dlt beslult staat dat de bepalingen met betrekking tot het arbeidsge-
zondheidskuodig onderzoek va4 [raót zijn naast de bep.qling ult de Arbswet ove: dit
arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Daafllaast heeft de komst van het Besluit kan-
kerrerwekkende stoftn eh procers§€ri gevolgetr voor een fllnk aarrml veilighetdshe'
sluiten die bepalingen kendeàp het terrein van deze stoffen en processen. Het besluit
rrervangt de oude regels, De veiligheldsber{uiten dre zíln aang€past, ziin het \aEF, hel
VB& het Landbouwveillgheidslrcsluil het Vefigheidstresluit ttuwadsof,sartreid en het
Veiligheid-sb,eslutt Binnenvaa.rt.

Wijzigingen in de bijlagen van de richtlijn die gevolgen hebben voor de regels van dit
besluit (inclustef het fijdstip waarop ze ín werking'tredeo), zullen gepublic€.erd qror-
den in de §taatseo,urgfit.
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9. BESLUIT ZWANGERE WERKNEEMSTERS

\4

9.1 WETTEKST

Aríikel 1

ln dit besluit wordt verstaan ondeÍ:
a. zwangcre wcrkneenster: dc wcrknccmster die zwangeÍ is en haar werkgever hie§,an in kennis heeft gesteld:

b. werkneemster tijdens de lactatie: dc werkneemstcr die haar kind borstvoeding geeft en h,tar werkgcveÍ hieryan ill
kennis heeit gesteld;

c. richtliin: de richtlijn numer 92I85/EEG van dc Raad yan de Europcse gemeenschappen van 19 oktober 1992
betreflèndc maatregelen ter bevordering van de verbeteÍing van dc vciligheid en gezondheid van werknecmstcr5 tii
dens de zvangerschap, na de bcvalling en tijdens de lactatíe (PbEG L348).

Artikel 2
De werkgever organiseert de aÍbeid zodanig, fich1 cle arbeidsplaats zodanig in, past een zodanige produktie- cn weÍk-
methode toe en laat zodanige hulpmiddelen gebruiken dat de aÍbeid gecn ge'varen met zich kan brengen voor de vei
ligheid cn gezondheitl vm dc Nangere werkneemster en de weÍkneemster tiidens de lactatie en gecn verstoring km
veroosaken van de ryangerschap of lactatie.

Artikel j
l. I[die[ nakoning van aftikel 2 rcdeliikcMiis niet mogeli,k is, wordt door een tiidelijke aanpassing van de arbeid of

door een tirdelijke aanpassing ran de ubeids- en rusttiiden, voorkomen dat gevaar voor de veiligheid en gezondheid
van de zwangere werkneemster en de werkneemsteÍ tijdens de lactatie wordt veÍoorzaakt en wordr voorkomen dat
de zxangerschap of lactatie wordÍ veÉtöor.i

2. Indien nakoming van het ee$te lid redetijkeNiis niet mogelijk is, worden de werkneemster tijdelijk andere werk-
zaamhcdcn gegcvcn.

J. Indicn nakoming yan het tweede lid Íedeliiketrijs niet mogeliik is, wordt de werknecmster tiidelijk vrijgesteld van
het venichtcn van ar-beid.

Atlikel 4
Bij de uitvoering van artikel 2 en 3 wordt met inachtneming van biilage I van de richtliin, uitgegaan van de inventarisa-
tie en evaluatie. bedoeld in aÍtikel 4 van de Arbeidsomstandighedcnwet, yan de am de arbei<l verbonden gevaren vooÍ
de veiligheid eI gezondheid van de zwangere werkneemster en werkncemster tiidens de lactatie en van gevaren voor
het verstoren van zwangerschap ()f lactatie.

Artikel 5
t. De werkgcveÍ is yerplicht tot naleving van de bi, dit besluit gestelde voorschriften.
2. f)c zwangcre werknecmster en de werkneemsteÍ tijdens de lactatie ziin verplicht tot het gebmikcn van de hrur teÍ

beschikking gestelde hulpmiddeicn.

Artikel 6
Betreffende de wijze waarop de regels gesteld bij dit besluit moeten worden nageleefd, kan een eis worden gesteld
overeenkomstig het bepaalde in arlikel 36, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet.

Artikel 7
Indieo biilage I van de richtlijn waarnaar in dit besluit wordt vemezen wordt gewijzigd, maakt Onze Minister dit
bekend in dc Staatscoumnt. Hij vemeldt daaÍbii met ingang van welke datum de wiiziging i11 acht dient te worden
genomen.

Artikel I
Het Loodbesluit (Staatsblad 19U8, nummer 1OO) wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel 14 woÍdt een artikel ingevocgd luideode:
Aïtikel 14a.

Een zwangere werkneernster en een werftneemster tijdens de lactatie als bcdocld in artikel 1, onderdeel a en onder-
deel b, vm lret Besluit mangere werkneemsters mogen niet worden verplicht arbeid te ven'ichten waaÍbij zij kun-
nen blootgesteld worden aan lood en looddcrivaten die door het ncnseliik organisme kuonen woÍden opgenomen.
De aÍtikelen 2 en 3 van Besluit zwangere werkneemsters zirn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9
Dit bcsluit treedt il1 werking met ingang van de dag na de datum vatr uitgiftc l,an het Staatsblad waarin het wordt
geplaatst.



Artikel 10
Dit besluit woÍdt aanlaehaald als: Ileslnit zwangerc werkneemsteN.

Lasten en bevelen clxt dit bcsluit mct dxrÍl)ij horcnde nota ran toelichting in het Staatsblad zil woÍdcn gcplaatst.

9.2 TOELICHIING

Het Besluit zwangere werkneemsters is de uitvoering van de aftikeler. 4,5 en 6 van de
EG-richtliin 92/a5/EEG van l9 oktobe r 1992. Het is de tieflde bijzondere richtlijn die
de bedoeling hceft maatregelen te nemen ter bevordering van de verbetering van de
veiligheid en gezondheicl van werknecmsters tijdens de zwangerschap, na cle beval
ling en tijclens de zoogperiode. Deze richtlijn is zelf weer het gcvolg van kaderrichtliin
89/391/EEG (12 juni 19U9), waarin algemene minimum voorschriften staan voor reÉie-

lingen om veiligheid en gezondheid van wcrknemers te waarborgen.

Het Besluit zwangere werkneemsters is op 20 mci 1994 in werking getreclen. Dc vol-
ledige tekst van besluit en toelichting zijn gepubiiceerd in Staatsbl.rd 1994, nummer
337. De tekst van de richtliin en de bijlagen zijn tcrrrg te vinden in het EG-Publikatie-
blad 1992,L31a.

Reikwiidte

Dit besluit geeft enkele deÍinities. De zwangere werkneemster is de werkneemster die
zwaÍ'rger is en haar werkgever daarover inlicht. De werkneemster tijdens de zoogpe-
riode is de werkneemster die borswoecling geeft en haar werkgever daarover inlicht.
Vanaf het moment waarop de werkgever in kennis is gesteld, kan clus aanspraak
gemaakt worden op bescherming door dit besluit.

Mootregelen ter voorkoming von risico's

Dit besluit legt dc werkgever verplichtingen op. Hii moet het werk zo organiseren dat
het geen gevaar of nadelige invloecl oplevcm voor de veiligheid en gezondheid van de
werkneemster tijdens zwangerschap en zoogperiode . Zoveel mogelijk moet zij het-
zelfde werk kunnen doen. Als dit redelijkerwijs niet kan, moet de werkgever cle arbeid
aanpassen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van minder produktie enlof extra rusttii-
den. Is aanpassing redelijkerwijs onmogelijk, dan moet hij de werkneemster ander
werk bieden. Is ook dit redelijkerwijs onmogelijk, dan moet hij haar vriistellen van
arbeid. Overigens is een flink aantal verplichtingen uit deze richtlijn al lang in de
Nederlandse wetgeving geregeld, ondermeer in cle Arbeidswet.

De term redelijkerwijs biedt ruimte voor het maken van afwegingen. Soms is het onre-
deliik om de werkgever te vragen dat hij door technische, operationele of cconomi
sche maatregelen 100 procent veiligheid bieclt. Bijvoorbeeld als de gevolgen van maat-
regelen niet acceptabel zijn gezien de grootte van de investeringen, afgezet tegen de
korte periode waarvoor ze nodig zijn.
De 'redelijkheidstoetsing' moet ants/oord geven op de vraag wat een werkgever nog
wel behoort te doen om nadelige gevolgen voor de werkneemster te voorkomen en
wat niet van hem kan worden gevergd. De werkgever moet in beginsel alles doen wat
technisch mogelijk en economisch haalbaar is om gevaar of nadelige invloed op de
zlvangere werkneemster en haar (ongeboren) kind te voorkomen.
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Zlin die maatregelen redeliikerwijs onmogelijk, dan is sprake van het noodzakelijk sta-
ken van de arbeid. AIs dit medisch wordt bevestigd, is de Ziektewet van toepassing en
heeft de werkneemster in principe recht op ziekengeld.

De gevaren clie de zwangere werkneemster bedreigen, moeten terug te vinden zijn in
een verslag van de risico-inventarisatie en -evallratie. Bif de beoordeling van die geva-
ren moet de werkgever uitgaan van de Íactoren van bijlage I van cle richtlijn. D^t zijt't:
- fysische factoren bi.lvoorbeeld trillingen, tillen van lasten, lawaai, extreme kou of

hitte, lichamelijke belasting zoals bewegingen, houdingen en verplaatsingen en
geesteliike belasting;

- biologische stoffen;
- chemische stoffen.

Als die Íactoren gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van de zsvanÉiere
werkneemster en haar (ongeboren) kind moet de werkgever maatregelen treffen om
dat gevaar te voorkomen. In het uiterste geval moet hi.l' haar vrijstellen van arbeicl.
In het P-blad 179 van de I-SZW over zwangerschap en arbeid staan aanbevelingen voor
de bovengenoemde maatregelen.

\Wijzigingen in de bijlage I van de richtliin die gevolgen hebben voor de regels van clit
besluit (inclusief het tiidstip waarop ze in werking treden) zullen worden gepubli-
ceerd in dc Staatscourant.

Controle op de noleving

De I-SZW kan de verplichtingen die dit besluit aan de werkgever oplegt, afdwingcn via
een eis tot naleving. Als deze het niet eens is met die eis, is beroep mogelilk bij de
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor moet binnen zes weken
een bezwaarschrift ingediend worden via de I-SZ§í. Indiening vatzo'nbezwaarschrift
heeft tot gevolg dat de verplichting wordt opgeschort, teflzij het gaat om een eis in
verband met onmiddellijk gevaar voor veiligheid of gezondheid. Die kan slechts wor-
den opgeschort door de president van de rechtbank.

Consequenties voor overige wetgevi ng

In het Loodbesluit staat geformuleerd wanneer een zwangere werkneemster niet mag
werken. Een nieuwe bepaling in dit besluit geeft aan dat de zwangere werkneemster
en de werkneemster in lactatie niet verplicht kan worden te werkefl met lood en lood-
derivaten. De werkgever kan in die gevallen flag at of de werkneemster ander werk
kan doen. Daarbij moet hij de normen van dit besluit aanhouden.
Ook in het Besluit biologische agentia en toekomstige Besluit arbeid onder overdruk
(onder meer ter vervanging van het Caissonbesluit) staan bepalingen over de bescher-
ming van de zwangere werkneemster. Deze besluiten zijn c.c1. worden na de invoering
van het Besluit zwangere werkneemsters ten gunste van die laatste aangepast.



I O. BESLUIT BIOLOGISCHE AGENTIA
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IO.I WETTEKST

Porogroof I

DeIinities

Artikel I
1. In dit bcshrit wordt verstaan onrler:

n. biolollische agentia: al d;rD niet genetisch gemoditiccerde celculturen, mcnsclijke elcloparasieten eD mi(ri 'ur!ii'
nisrnen:

b. celcultuu( cen kunstflatige kweek van cellen van rleercellige orglnisnrun;
c. micro-o4aanisne: eefl cellLllairc ofniet-cellu]aire rnicro-biologische entiteit met hct vermogen tot veÍnenigvuldi-

ging of tot overbÍcnging van genetisch materiaal, cl:raronder mc<le begrepen vinlssen en viroder;
d. cle wet: de AÍbeidsonNta[(ligl]edenwet;
e. de richtliin: richtlijn !0/679IEEG van de Raad van cle Europese Gemeenschappen van 2(r november 1990 betÍeÍ:

fcnde minimum vooÍschdften inzake de beschcÍming van dc È'cÍknemcÍs tcgcn dc risico's van blootstclliníl ran
biologische agentia op het werk (PbEG t- 174) nrct iobcgdp vao de richtlijn 9J,/88/EEG van dc ltaad van dc EuÍG
pesc (;cmccnschappcn van l2 oktobcr I 993 tot wijziging van cle ltichtlijn 90,/679I'EEG betretïende de bescher-
Dring van de werknemers tegen de dsico s virn blootstelling aan biologische agentia op het werk (PbEG L 26U).

2. Voor de toep,tssing van dit besluit worden biologische agentia in de volgende categorieën onderscheiden:
à. cqtegorie ,1: een agens waaNan hct onrvaarschijnliik is dat hct bij mensen ziekte kan veroorzaken;
b- cdttcgorie ): cco llscns d.rt bij mcoscn ccn zicktc kan veroorzaken cn een gevaar voor de veiligheid en gezond-

heid van dc wcrknemers kan opleveren, maar waatrall het olwaxrschijnlijk is dat het zich onder de bevolking
versprei<lt, temijl er cen effectieve profylaxe of behandeling bestaat:

c- cdtegorie.l. eenagensdatbijmenseneenernstigcziektckanvcrooÍzakcneneengrootg.naaryoordegezond-
hcid en rciligheid mn clc werknemeÍs kan oplevcÍen, maar waan'an hct onwaarschiinliik is dat het zich ondcr c{e

bevolking ycrsprcidt. tcrwiil cr ecn cffcctievc profylaxe of behandeling bestaat;
.1. categorie 4r ccn agens dat bij mcnsen emstige ziekten veroosaakt en een groot gevaar v<xrr de gezoldhcid en

veiligheid van de werkoemerc oplevefi en waan-an het zecr waarschijnlijk is dat het zich onder de bevolking ver'
spreidt teNiil er geen eÍïectieve profylaxe of behan<leling bestaat;

3. IDditbesluitwor<ltnitgegaanvan<lecategorie-indelingvtnbiologischeagentiaalsbedoeldinbijlagetllvandericht-
lijn.

Porogroof 2
lnventorisqtie en evoluotie von gevoren

Artikel .2

De inventarisatie en evaluatie, be&)eld in artikcl .í va[ dc wet bcvat. indicn cen wcrkncmer gcredc kans loopt axn cen
of nrccÍ bij ziin aÍbcid voorkr)mcnde biologisclre agentia te worden blootgesteld, een inventírisatie en evaluatie yan de
Íaevarcn voor clc wcrknemcrs verbonden aiur deze blootstelling of mogelijke blootstelliflg. Dezc inventarisatie en eva-

hrirtie Íleschieden met irachtnening van met name:
:r. de categorie of catelaorieèn waarin de biologischc agentia waaman werknemers kumren wordcn bkxrtgesteld, zijn

ingedeeltl;
b. inÍormatie oyeÍ ziekten die weÍkneme6 kllnncn oplopcn of al llebbcn opgclopen als gcvolg van blootstclling aan

biologische agcntia;
c. mogclijke dllcrgenc of vergit'tiliingsefttcten die de welknemers als gevolg vaI blootstelling aan biologische agenti.r

onden'inden of kuonen onderrindcn:
d- dc rcsultaten van de arbeidsgezondheidskundige on<lerzoeken, bedoetd in artikel 12, alsmede de ziekten waalran

bekend is dat een werknemeÍ hicman lijdt, een en mder in statistische, niet tot irxliyiduen hcrleiclbare vorm;
c. de extra risico s dic het gebÍuik van medicijnen bij blootstelling aan bepaalde biotogische agentia met zich mce kun-

nen brcngcn.

PorogrooÍ 3
Toepossingsgebied

Artikel -l
1. Indien de arbeid gedcht is op hct werken met biok)gische agentia behorencl tot catcgoÍic 2, I of.í ziin de artikelen

,í tot en met 27 van toepassing.
2. Indien uit de resultaten mn de inventarisatie en evaluatie, bedocld in aÍtikcl 2. blijkt dat wcrknemcrs bjj het ver-

dchten var andere arbeid dan tlie berloel<l wordt in het eerste lid, zoals in dc bijlage I viur dc richtliin genocnldc
rverkzaamltcdcn, een geÍede kans lopen aan biologischc agentia van categoric 2, I of -1 te worden blootgesteld, ziin
de afrikelen 4. (r, U, I l. 12, ll, 16. li, 18. ts'eede lid, 22, 23 cn 25 tot cn fict 27 \'an tr)cpassing.

3. Bij atle nict in het eerste en tweede lid be(belde arbeid w()rdcn anclcrszins dc grootst mogcli,kc ordelijkheid en zitr-
deliiklreid betÍacht en wordcn noodzakcliike h)'giàlische voorzieningen getroffen.
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Porogroof y'

Beperken von het gevoor voor blootstelling

Artikel I
l. D(x)r de werkgever w'orden doeltrefÍènde rnaatregelen genornen om te yoorkomen dat werknemcrs tiidens hun

arbeid kunncn worden bl(x)tÍaesteld aan biologische agentia in een zo<lanige mate dat schacle kan worden toege
bracht aan hun vcilighcid of gczondheid.

2. Ternalevingv.rnheteerstelidwordenzodanigtechnischeoforganisatorischemaatÍegcicngenomen,dathetgevaar
voor blootstelling.ran biologische agentia zoveel molielijk bij de bron daanan wordt voorkomcn, waarondcr mede
is begrcpen het verangen van agcntia respectievelijk het toepassen van agentia waaldoof wcrkncmers, gelet op die
eigenschappen van die agentia, de aa«l van de arbeid, de w-erkrnetho<len en de werkomstandighcclcn, nict. Íespec-
tievelijk minder aan geyaar voor hun yeiligheid ofgezontlheid worden blootgesteld.

J. voorzovcrhctopdoeltrcffendcwiizevoorkomcnvanl)lootstellingdoorhetnemenvanmaatregelcnalsbedoeldin
hct twccde lid, redcliikcNijs nict moÍacliik is, word.ar de gevaren verbonden aan deze bkxrtstelling zoveel als.ede'
lijkeNijs mogelijk is, beperkt.

.1. Ter uitvoering van het derdc lirl w)rden door de werkgever ten rninste de volgende maauegelen Íae[omen:
a. de duur van dc peÍiode waarin de kans bestaat op bkx)tstelling wordt zoveel mogelijk beperkt;
b. het aantal wcrknencrs dat Íacvaar Ioopt aan ccn of mccÍ biologische agentia te worden blootgesteld. is lliet !!ro

ter dan voor het verichten van de arbcid strikt noodTakcliik is;
c- er worclen collecticve beschcrmingsmaatregelen gctroÍfèn en wanneer deze gccn oI nict ?rfdoende bescherming

bieclen, worclen persoonlijke beschermingsmiddelen ter bcschikting gestcld;
d. bij dc arbcid woÍdt dc grootst mogelijke ordelijkheid en zindelijkhei(l bctracht om te voorkomen dat, oíclc kans

tc vermindercn dat. cci of meer biologische agentia buiten de plaatsen waar werkDemers in vcfband mct dc
arbeid verbliiven, terechtkomen;

e. biologische agentia worden zodanig bewaard en venoerd en afualstoffen wordcn op zodanige s,ijze vesanel(l.
opgeslagen en vemijderd, zo nodig na passende behandeling. en voorzien van een deugclelijk opschrilt. <lat cle

kans op bbotstclling zoveel mogelijk wordt voorkomen alsmede §,or(lt voorkonen d.rt zij ii hirnden van onbc-
vocgden kunnen ÍIcÍakcn;

i indien noodzakeli,k en tcchnisch mogcliik, wordt ooderzoek gedaan naar tle amwezigheid op de werkplek van
biologische agentia buiten de eerste fysiekc omhulling;

g. nabij de plaats waar de arbeid woÍdt veÍicht is ecn docltrel'fcnde schriftelijke werkinstnrctie voor de werkne-
mers vtxrrhamlen waaNan ten minste cleel uitmaxkt de bij de arbeid in acht te nemen proce<lures waaÍonder een
rcgeiing voor het veilig omgaan met co het ycilig vcÍvocÍcn yan biologische agentia binnen de werkomgeving
alsmede eer doelmatig noodplan voor het geval zich ongevallen of incidcnten met biologische agentia voordoen.

Porogroof 5
Veiligheidssignolering

Artikel 5
De werkmimte wordt duideti,k afgebakend en gemar*eercl met cen signalcring als voorgeschrrven in het Besluit vei-
ligheids- en gezondheidssignalering.

Porogroof ó
Hygiënische beschermingsmootregelen

Artikel 6
1. De wcrkgever trcft passe[dc meatrcgclen zodat:

a. de werknemeÍs nict eten, ddnken of rokcn op plaatsen waar gevaar bestaat voor blootstelling aan biologischc
agentia;

b. (loclnatigc werkkleding, die bij arbeicl dient te worden gcdmgen, aalr de werknemers ter beschikking wordt
gesteldl

c. vooÍ de B'erkncmeÍs (k)elmatige siuitaire voozieningen. die zimlelilk dienen te worden gchonden, beschikbaar
ziin. mct inbcgdp van oog(k)uches cn huidantisepticaj

d. cle vanrvege tle lverkgever aan de rverkncmer \.crstÍcktc noodzakclirkc beschcrDelde uitrustiDg op cen daaÍtoc
aangewezen plaats wordt bewaard er na iedcr gcbÍuik wodt gccont.olccrd en gereiDigdi

e. (leÍectc uitnrstillg niet wordt gcbmikt.

2. Dc in het ccrste lid bedoelde werkkleding en bcschermende uitrustinli waarin of wearop ziclr biologische .rgentia
bevirxlen ot' kunncn bevin<len. rvor<len op ecr ander plaats opgeborgcn dan dc overige kleding. Zij worden uitshri-
tend buitcn hct l)cdriif of dc inÍiclrting gebmcht. irdieir dit geschiedt met het doel dezc tc laten Íeinigen. ontsorct-
ten of vcrnictiqcn. In drt {acval woÍdcn dc wcrkkleding crl bcscher[rende uitrusting in daaftoc geschikte en gesk!
tcn verpakking vtryoeÍd.

Porogroof 7
Bijzondere verplichtingen von de werkgever

Afiikel 7
t. I)oor dc s,crkgcvcr wordt in ecn rcgistcr biigehouden wclkc rvcrkncmers ser*en mcr biologische agcntia van de

derde en vicrdc catcÍaoric-
2. Inditregisterwordttevensperwcrkneflergeregistreerdwelkewerkziamhedcnlliiheeftvcrrichtenvoorzoverrlit

te bep,tlen is. aan welk biologisch agens ofagertia hij als gevolg van deze wefkzaxmhcdcn ofals gevolg vJn rcD il.i-
dent of ongeval, is of mogeliikeNiis is blootgesteld.



J . Het in het eerste lid bcdoelde register woÍdt ten minste tien iaar na de laatste blootstelliflg of mogeli,ke bld)tstelling
bewaard.

.í. In geval een werknemer is bk)otgcsteld of rnogelijk is bkrctgesteld aan cen biologische agentia dat infecties tot
gevolg kan hebben die:
a. naar bckend is hardnekkig oflatent kunnen zijn;
b. op basis yan dc huidigc stand yan de techniek naar veryachting eerst jaren later kunnen worden ontlerkend;
c. een lange incubatietijd hebbeÍr;
d. ondanks behandeling steeds weer tcrugkcren, of
e. ernstige complicaties op lmge termijn hebben,

wordt in het eerste lid bedoelde register een navenant lmgere tijd doch niet meer dan veeftig jaar [a de laatste
blootstelling bewaard.

5. 
^an 

degenc die hct onderzoek, bedoeld in aftikel 12, vericht woldt desgevraagd inza{ae vcrschaft in het ÍeÍaister,
geDoend in het eerste lid.

Afiikel B
OnvermindeÍd afikel 6 van dc wet worrlen de werknerners voorgelicht en onderricht over:
a. de mogelijke gevaren voor de gezondheid die zijn verbonden aan de blootstelling aan bioloÍaische agentia;
b. de te treffen voozorgsmaatreSelcn om blootstelling te voorkoflen;
c. de te nemen actie in geval zich cen ongeval voordoet mct biologische agentia;
tl. de bestaande hygiènische voorschrilten;
e. het dragen en gebruiken van beschermende uitrusting en kle.ling.

Artikel 9
De werkgeveÍ stelt de onderneningsmacl ot, bij het ontbrïken tlaan an, de belanghebbende werknerners op de hoogte
van elk ongeyal of incident dat zich heett voorgedaan, dat zich bijna heeft voorgedaan of zich mogelijkeryiis heeft
voorgeclaan met biologische agentia en dat heeft geleitl tot hct vriikomen, net niet yrijkomen of mogelirkeNijze vÍij-
komef, van eefl of meer agentia van de tweede, deÍdc ofvicrdc categorie. Daarbij deelt hij tcvens de oozakcn van het
ongeval of incident mee. alsmede dc maatÍegelcn dic hij hccft genomen of zal gaan nemen orn dc gevolgcn tc veÍhel-
pen en verdere ongevallen of incidenten te voorkomen.

Porogroof 8
Bijzondere rechbn von de ondernemingsrood en belrokken werknemers

Artikel lo
Iedere werknemer heeft recht op inzage in de hcm betreffcnde gegevcns uit het register, bcdocld in arlikei 7 van dit
bcsluit.

Artikel I I
De ondernemingsraad oÍ. bij het ontbreken rlunan, de belanghebbende werknemers hebben overeenkomstig artikel
,1 van de wet recht op inzage in de in dat artikel bedoelde gegevens in statistische, niet tot individuen herleidbare voÍm.

PorogrooÍ 9
Arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Artikel l2
1. Onverminderd aÍtikel 2,ía van dc wct wofdt;

a. elke werknemer bij aanyang van zi,n aÍbcid in de gclcgcnheid gestcld om hct arbeidsgczondheidskundig onder-
zoek te ondergaan;

b. elke werknemer in de gelegenheid gesteld het arbeidsgezonclheidskundig onclerzoek te onclcrgaan indien hij aau
een biologische agens is blootgesteld als gevolg waatran hij ccn infectic of zicktc hcefl opgelopcn;

c. elke werknemer in tle gelegenheid is gesteld het arbeidsgezondheidskurdig onderzoek te oodergaan indien hij
am eenzelfde biolollische agens is blootgesteld als gevolg wialvan een andcre $'eÍkncmeÍ ccn infectic of ziekte
heeft opgelopen.

2. Bij het arbeidsgezondheiclskundig onderzoek bedoeld ir het eerstc lid efl in aflikcl 2.la yan de wct, wordt bjilage Iv
van de richtlijn in acht genomen.

3. De resultaten van elk arbeidsgezondheidskundig ondeuock woÍdcn in passcnde vorl tot tien iaar na de lratste
blootstelling ofmogelijke blu)tstetling geregistreeÍd. In gcullen als be(k)cld in artikcl 7, vierclc lid, rvorden de resul
taten veeftig i.rar bewaard.

4. lndien het resultaat van een ad)eidsgezondheidskundig ondezoek daafroe aanleiding geett. rvorden ckrcltreÍïenrle
maatÍegelen genomen om schxdc aan dc gezondheid van de betrokker werknemer rloor blootstcllirg aan biologi-
sche agentia te voorkonet.

5. Elke wcrknemcr die nog nict iflnuun is voor de biohrgische agentia waarilan hij is of p'xarschijnlijk zel wordcn
blootgesteld er tegen welke agentia ckrcltrefti:nde vaccins bestaan worclcn. nrct ilrxchtncnling vxn bijlagc VII van dc
dchtlijn, vaccins ter beschikking gesteld.

6. Op verzoek van de werkgever of de werknemer wortlt hct in clit atikcl bcdoeldc ondezock opflieuw uitgevoerd.
Het resultaat vm het hernieuwde ondeÍzoek trecdt in dc plaats van het daaraan voorafgaalclc.

7. DesgevrMgd wortlt de werknemer inzage \.erleend in het hcm bctrel'fundc $edjsche dossicr.
8. De werkneners worden geïnÍirrmeerd omtrent cle arbciclsliezondheidskundige controle die zii na oilnekomst van

hun arbeid kunnen ondergaan.
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Porogroof I 0
Schrifteliike kennisgeving

Artikel l3
1. 'fen milNte 30 daÍaen vooÉfgaand aan de eerste maal dat arbeid flet een of mecr biologischc agentia van de tweede,

60 derde of yierde categorie woÍdt vericht. doet <le werkgcver het districtshoofd van de l-Szlv een schriftelijk ken
nisgeving hieran toekomen.

2. Deze kennisgeying bevat ten milste de volgeflde gegevens:

a. dc naam en het adÍes van de werkgeveÍ:
b. rlc naam en de functie van de persoou dic vcmntwoordeliik is 1(x)r cle gezondheid en veiligheid op hct rverk;
c. de resultaten van de in artikel 2 bedoelde itrventarisatic en cvahatie:
tl. het geslacht, tle soofr. de stam en de cítegorie waartoe het biologische agens behoort;
c. de vooÍgcnomcn en beschemende en preyentieve rnaatrcgelcn.

J- Met inachtneming van het eerste lid wordt revens kennis gegeven van aÍbeid met elk volgencl nieuw biologische
agens van de deÍde categorie en elk r.olgend biologische agens van de vicÍde catcgoÍic.

,í. Lr afwijking van het eerste en derde lid wordt het districtshooÍd van de I-SZW in geval alleen diagnostische arbcid
wordt vericht, hien an slechts in kcnnis gcsteld indien cleze arbcitl voor de eerstc maai wordt verricht.

5. De ir dit afiikel becloelde kenrlisgeyin{a wordt opnieuw gedairn indien er in de procédés of procedures vemnderin-
gen hebben plaatsgevonden die gevolgen kunncn hebbcn voor de gczon<lheid en veilighcid van de wer*nemers
waardoor eerderc kennisgeyingcn zijn achterlraald.

Artikel 14
onverminderd artikel 9 van de wet stelt de werkgcver het districtshoofd van de l-Siiv zo spoedig rnogelijk schrifteliik
op dc hoogte van icder ongeval of incitlent dat zich hceft voorgedaan en hceÍï geleid of mogelijkeNiize heeft geleid
rot het vrijkomen van een of meer bi()logische agentia van de derde of vieÍde categorie.

Artikel I5
In geval de werkgever de wcrkzaamhcdcn staakt, wordt in het afrikel 7 bedoelde Ícgister, alsmede de resultate[ van
het in artikel 12 bedoelde arbcidsgezondheidskundig on<lerzoek, in geval deze bij dc werkgever berusten, aan het dis-
trictshooÍil van de I-SZW overgedragen.

Porogroof I 'l

Bijzondere bepolingen in verbqnd met ondere don diognostische orbeid in de gezondheidszorg en in de diergeneeskunde

Artikel 16
l. Onverminderd artikel 2 wordt bij de inventafisatic en evaluatie yan gevaren veÍbonden aao andere dan diagnosti-

sche arbeid in de gezondheidszorg en in de diergeneeskunde aandacht besteedt aan:
a. de onzekerheid omtrent de aanwezigheid vm biologische agentia en de daaraan verbonden gevarcn bij patiën-

ten of dieren en in monsters of materiaal vxn patiënten of dieren;
b. de aan de aard van het werk verbonden gevaten.

2. tsij dc in her eerste lid bcdoelde arbeid worden ter bescheming van de veiligheid en gezondheid van de betrokken
werknemers doeltreffend maatregelen getroffen. Deze dienen in elk geval te bestaan uit:
a. het opstellen en bekendmaken van ontsmetting- en desinfectieprocedures aan de betrokken werkneme$;
b. het opstellen en bekendmaken van pÍocedures voor een veilige omgang met cn veryirdering vm en met biolG

gische agentia besmet afval.

Artikel I 7
ln ruimren waar pariënten of dieren aanwezig zijn die besmet ziin of mogelijkeryijs besmet zijn met biologische agcn-
tia yan categorie 3 of 4, wordeo de beschermingsmaatregetefl, bedoeld in biilage V kolom A van de richtlijn Senomen.

Porogroof I 2
Speciole mootregelen in loborolorio, ruimten voor proefdieren en industriële procédés

Artikel I I
l. AÍ'hankelijk yan de resultaten van de inventarisatie en evaluatie, bedoeld in artikel 2, worden in laboratoria, waar-

onder mede begrepen mimten waarin zich dieren bevinden die opzcttclirk zijn besmet met biologischc agcntia van
categorie 2, J of 4, danwel dieren die dEger ziir of mogelijk zouden kunocn zijn van biologische agentia van een
yan deze categorieën, beheeÍsingsmaatregelen getnrffen. Daarbij wordt, overeenkomstig biilage V van de richtlijn,
ten minste Lritgegaan van respectierreli,k de behee6ingsniveaus 2, J en 4.

2. IndiendeinheteerstelidbedoeldelabomtoriaarbeidwordtveÍÍichtmetmatcriaalwaaruanonzekcrisofzichhieÍin
biologische agentia van categorie 2, 3 of 4 bevinden en de arbeid is niet gericht op het werken met biologische agen-
tia, wordt ten minste uitgegaan van behcersingsniveall 2 overeenkonlstig biilage V van de richtlijn.

Artikel 19
l Atlankeliik van dc resultaten van de inventarisatie en evaluatie, be(k)eld in aÍtikel 2, worden in elk geval biologische

agentia yan de categorieèn 2, 3 of 4 gebmikt in industriële procédés beheersingsrnaatregelcn gerroffen. Daarbij
wordt, overeenkomstig biilage VI van de Íichtlijn ten minste uitgegaan van respecdcveliik de beheersingsniyeaus 2.

3 en4.
2. Van illdustrièle procédés als bedoel(l in het eerste lid is sprake indicn de arbeid gericht is op het rver*en met biole

gische agentia van de categorieën 2, 3 of /r, in reactoNaten van meer dan ticn litcÍ.



Artikel 20
Indien arbeid als bedoeld ír deze paflrgraaf wordt verricht met biologische agentia die op grond van bi,lage Íll van de
richtlijn niet in een vao dc afiikel 1, tweede lid bedoelde categorieën zijn ingedeeld, maar waaflan wel aanwijzingcn
bestaan dat deze agentia naar venvachting diencn tc worden ingedeeld in categorie J of 4, wordt ten minste beheer-
singsniveau -l overeenkomstig bi,lage V onderschcidenlijk vl van de dchtliin in acht genomen.

Porogroof 1 3
Biizondere bepolingen

Artikel 2 I
Een zwangere werkneemster als trcdoeld in aÍtikel 1, ondeÍdeel a van het Besluit zwangere werkneensters mag, tenzij
gebleken is dat zii hieruoor immuun is, niet worden verplicht de in artikel 3, eerste en Meede lid bedoelde arbeid te
verrichten waarbij zij eo de biobgische agentia Toxoplasme en Rubeolavirus kan worden bk)otgesteld.

Porogroof 1 4
Verplichtingen werkgever en werknemers

Artikel 22
1 . I)e weÍkgever is verplicht tot naleving van de bij dit besluit tot hem gerichte voorschriÍten en verboden.
2. De werknemcÍ is verplicht tot het gebmik van hem ter beschikking gestelde hulp- en beschermingsmicldelen.

Porogroof 1 5
Eis iot noleving

Artikel 2.1

BetrefÍènde de wijze wauop de regelcn gesteld bij dit besluit, worden nageleefd, kan ccn eis wordcn gcstcld overeen-
komstig artikel 36, eerste lid van de wet.

Porogroof 1 ó
Overgongsbepoling

Artikel 24
Indien op het moment van inwerkingtreding vaD dit besluit reeds arbeid met de in artikel 13 becloelde agenti,r wordt
ycÍricht, woÍdt het districtsh<xrfcl van de I-SZ\í hieran, overeenkt)mstig artikel 13. eerstc en tweede lid, binnen 30
dagen na inwerkinÍatrcdinÍa yan dit besluit in kennis Íaesteld.

PorogrooÍ I 7
Slotbepolingen

,lrtikel 25
l. Ílij toepassing yan dit bcshiit wordefl dc bitlagen van de fichtlijn waarnaaÍ in dit besluit is yeNezen, in acht geno-

lnen,
2. Illdien een vafl de in het eerste lid bedoelde biilagen wordt gewiizigd, flaakt Onze Minister dit bekend in dc Staats-

courant. Hij vermeldt <laarbij met ingang van welke datun de wijziging in acht wordt llenomen.

Artikel 26
I)it besluit tÍeedt in werkiflg met ingaf,g van cle dag na de datum van uitgiÍte lan het Staatsblad waarin het wordt
geplaatst.

lrtikel 27
Dit besluit wordt aangehaald al§: Uesluit biologische agentia.

Iasten en bevelen dat dit besluit met daarbii horende nota van toelichting in het Staatsblad zal s-orden geplaatst.

I O.2 TOELICHTING
Het Besluit biologische aÍtentia is de uitvoering van de Ec-richtlijn 9O/679/EEG vm 26
november 1990 èn de richtliin 93/tl8/EEGvan 12 oktober 1993 die een voorstel bevat
rot wijziging daarvan.
Het is de zevende bijzontlere richtliin in de zin van artikel 16 van kaderrichtlijn van 12
juni 1989, waarin algemene minimum voorschriften staan voor het treffen van maat-
regelen om de veiliÉaheid en gezondheid van werknemers te waarborÉaen.
Het Besluit biologische agentia geldt met ingang van l0 juni 7994. De volledige tekst
van besluit en toelichting ziin opgenomen in Staatsblad 1991, nummer 368. De tekst
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en de biilagen van richtlijn 90/679 zijn terug te vinden in EG-Publikatieblad 1990, L

374. De tekst van richtliln 93188 inclusief de bijlagen III en \rII staat in EG-publikatie-
blad 1993. L 268.

Doelen reikwildte

Doel van het Besluit biologische agentia is het beschermen van werknemers tegen de

risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk.
Onder biologische agentia wordt verstaan: al dan niet genetisch gemodificeerde cel-
culturen, menseliike endoparasieten en micro-organismen. In het besluit worden deze
biologische agentia verdeeld in vier categorieën. Categorie 1 bevat de minst gevaar-

lilke en categorie 4 de meest gevaadijke stoffen.
Deze indeling is van belang omdat bepaalde artikelen in het besluit alleen voor
bepaalde categorieën van biologische agentia verplicht zijn. Indien er een gerede kans

bestaat dat werknemers aan biologische agentia blootgesteld worclen, moet de werk-
g€ver een risico-inventarisatie en -evaluatie uitvoeren. tsliikt dat de werknemer daad-

werkelijk in contact komt met deze stoffen, dan moet de werkgever maatregelen
nemen deze blootstelling te voorkomen of te beperken.
In eerste instantie is het besluit bedoeld voor werknemers in de biotechnologie en
laboratoria, maar het geldt ook voor werknemers die onbedoeld in aanraking komen
met biologische agentia, bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen, werknemers in l'uil-
verwerkingsbedrijven en in de agrarische sector.

Relotie met ondere wetgeving

De EG heeft naast de richtliin biologische agentia nog tlvee andere richtliinen vastge-

steld die met dit onderwerp te maken hebben. Gezien de aard en inhoud van deze

twee richtlijnen zlin deze in de Nederlandse wetgeving geimplementeerd via het
Besluit genetische gemodificeerde organismen. Dit besluit maakt onderdeel van cle
'W'et milieugevaadijke stoffen.
Er vindt een ovedapping plaats tussen het Besluit biologische agentia enerzijds en het
Besluit genetische gemodificeerde organismen anderzijds. De werkingssfeer van het
laatste genoemde besluit is echter kleiner en richt zich tevens op de bescherming van
het externe milieu.

W'aar het gaat om biokrgische bestrildingsmiddelen is er een overlap met de !íet
Bestrijdingsmiddelen. Indien deze wet verdergaande bescherming biedt dan het
Besluit biologische agentia, Éaaat de Bestrijdingsmiddelenwet voor.

Er bestaat ook een relatie met het (ontwerp)Besluit informatie inzake rampen. Dit op
de Rampenwet gebaseerde besluit bevat een inÍormatieplicht van bedrijven naar de

overheid in het kader van een ramp met gevaadijke micro-organismen.

Vercler heeft het Besluit biologische agentia raakvlakken met clrie andere op de Arbo-
wet gebaseerde besluiten, namelijk het Besluit veiligheids- en gezonclheidssignalering,
het Besluit zwangere werkneemsters en het tsesluit arbeidsmiddelen.



Mootregelen ter beperking von de risico's

Om te voorkomen dat werknemers tifdens hun arbeid worden blootgesteld aan biolo-
gische agentia, moet de werkgever een aantal maatregelen treffen, waaronder:
- voorkomen van blootstelling bij cle bron, bijvoorbeeld cloor het toepassen van ver-

vangende agentia;
- beperken van blootstelling in duur en frequentie inclien voorkomen niet mogelijk

is;

- treffen van collectieve beschermingsmaatregelen, en als dat niet voldoende is het
ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM's);

- geven van werkinstructies, deel uitmakend van noodplan;
- atbakenen en markeren van werkruimten met bio-risicosignaal;
- inrichten van aparte mimten voor eten, drinken en roken;
- verstrekken van doelmatige werkkleding en beschermende uitrusting.

Biizondere verplichtingen von de werkgever

- Voor de derde en vierde categorie (zie artikel 1) moet de werkgever een register
biihouden van de werkzaamheden met biologische agentia.

- De werknemer moet actuele voodichting en onderricht krijgen en - indien noclig -

specÍïeke op zijn werksituatie toegespitste informatie.
- De ondernemingsraad (of bij het ontbreken daarvall de betrokken werknemers)

moet op de hoogte gesteld worden van een ongeval of incident, waarbij biologi-
sche agentia vrij - of bijna vrii - zijn gekomen.

- Werknemers moeten cle gelegenheid krijgen vooraf een medische keuring te
ondergaan. Ook hebben zij recht op een medische keuring als zijzelf of een collega,
als gevolg van blootstelling aan een biologische agens, een infectie of ziekte heb-
ben opgelopen. Gelet op de soms lange incubatietijd moeten de dossiers van deze
keuringen lange tiid bewaard blijven.

- Voor de derde en vierde categorie gelclt een schrifteliike meldingsplicht aan de
I-SZrff van dertig dagen vóór het begin van de werkzaamheden met biologische
agentia. Op grond hiervan kan de inspectie meer gegevens opvragen.

- Voor de werkgevers in de derde en vierde categorie geldt een meldingsplicht aan
de I-SZ§í van ieder (biina)-ongeval of -inciclent. Dit is dus een meer specifieke bepa-
ling dan die in artikel 9 van de Arbowet. Dit schrijft voor dat slechts ernstige c.q.
dodelijke ongevallen gemeld moeten worden.

- Bii diagnostisch werk in de gezondheidszorg en de diergeneeskunde moeten pro-
ceclures voor ontsmettings- en desinfectiewerkzaamheden worden opgesteld en
bekend gemaakt worden aan de werknemers.

- Voor laboratoria, rlrimten voor proefdieren en industriële processen moeten spe-
ciale beheersingsmaatregelen worden getroffen (zie bijlage V van de richtlijn).

- Als op 1O juni 7994 reeds met biologische agentia werd gewerkt, moet de werkge-
ver binnen 30 dagen de I-SZ§í daarwan in kennis stellen.

Controle op de noleving

Werkgevers en werknemers zijn verplicht de voorschriften van dit besluit na te leven.
De I-SZIW kan de verplichtingen die dit besluit aan de werkgever oplegt, afdwingen via
een eis tot naleving. Als men het niet eens is met die eis, is beroep mogelijk bij de
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minister van Sociale Zaket en Werkgelegenheid. Daarvoor moet binnen zes weken
een bezwaarschrift ingediend worden via de I-SZ§1. Indiening van zo'n bezwaarschrift
heeft tot gevolg dat de verplichting wordt opgeschort, tenzij het gaat om een eis in
verband met onmiddellijk gevaar voor veiligheid of gezondheid. Die kan slechts wor-
den opgeschort door de president van de rechtbank.

Billogen

In een aantal artikelen van dit besluit wordt verwezen naar de bijlagen bij de richtlijn.
Daarin staan de technische uitwerkingen.
In bijlage I staat een indicatieve lijst van werkzaamheden die in principe niet gericht
zijt op het werken met biologische agentia, maar waarbij de kans daarop wel aanwe-
zig is.
Bijlage II bevat de bio-risicotekens die gelden in de EG en waarmee plaatsen worden
aangegeven waar met biologische agentia wofdt gewerkt.
Bijlage III geeft de indeling van de biologische agentia. Deze staat in de voorstel-richt-
lijn 93/88/EEG van 12 oktober 1993, die bedoeld was als wijziging op richtlijn
90/679/EEG.
Bijlage IV bevat praktische aanbevelingen voor de medische controle van werkne-
mefs.
Bijlage V geeft aanwljzingen voor beheersingsmaatregelen en beheersingsniveaus.
Bijlage VI is principe hetzelfde als bijlage V, maar is hoofdzakelijk van toepassing op
industriële processen.
Bijlage VII vermeldt de aanbevolen gedragsregels bij vaccinatie.

Toekomstige wijzigingen van de bijlagen zullen in de Staatscourant worden gepubli-
ceerd.



I I. ONIWERP-BOUWPROCESBESLUIT

ARBEI DSOMSTAN DIGH EDENWET

I1.1 WETTEKST

Hoo{dstuk I

lnleidende bepolingen

L)ehnrhes

Artikel I
l. In dit besluit wordt verstaan onder:

a. wet: de Àrbeidsomstandighedenwet;
b. richtliin: de richtli,n nummer 92,/57IEEG van de Raad van dc Europese Gemecnschappen van 24 iuni 1992 betref-

fende de minimum vo(xschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdeliike en mobiele bouwplaatsen
("bEG r- 245);

c. bouwplaats: elke tiidelijke of mobiele bouwplaats waar ciyieltechnische weÍken of bouweÍken tot stand wor-
den gebracht als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de dchtlijn;

d. bouwerk: een ciyieltechnisch werk (f bouwwerk als bedocld onder c;

e . opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspesoon voor wiens rekening een bouwerk tot stand wordt gebracht;
f. opdmchtgever-consument: de natuurliike persoon die niet hardelt in de uitoefening vm een beroep ofbedrijf,

voor wiens rekening een lxrurwerk tot stand wordt gebracht;
g. ontwerpende ptrtiit de natuurlijke of rcchtspeÍsoon die in het lxluwproces de ontwerpende ftlnctie veryulti
h. uitvoerende p![tij: de natuurlijke of rechtspersoon die in het bouwp(]ces de uitvoerende functie vemllt;
i. zelfstandig werkende: de persoon, bcdoeld in artikel 27 van de wet, die bijdraagt aan de totstandbrenging van

een bouwerk:
j. coórdinator voor de ontweq)fase: de naturulijke of rechtspers(Dn die belast is met de in artikel 7 genoemde

taken inzake veiligheid en gezondheid geduÍende de sludie-, de onNerp- en de uitwcrkingsÍase v,m het onlweÍp
yan een bouwwerk;

k. coördinator voor de uityoerinÍasfase: de natuurlijke of rechtspeÍsoon die belast is mct de h artikel 1 1 genoemde
taken inzake veiligheid en gezondheid gedurende de totstandbrenging van een bouwwerk.

Toepossingsgebied

Artikel 2
Dit besluit is niet van toepassing op arbeid verricht in dc winnin{asindustrie in dagbouw als be&)eld in het AÍbeid§om-
standighedenbesluit winningsindustrie in dagbouw.

Hoofdstuk ll

Algemene verplichtingen inzoke bouwplooken en verplichtingen in verbond met het ontwerp von een bouwerk

Kennisgeving

Artikel -)
l. Overcenkomstig llet in biilage lll bii de richtlijn opgenomen model wordt de T-SZ.W io keonis gesteld van dc vrtor-

genomen totstardbrenging van cen bouwwerk op ccn bouwplaats, indien
a. de geraamde cluur van het bouwverk meer dan 30 werkdagen bcslaat en op die bouwpl.rats necÍ dan 20 s'erk-

ncmers tegclijkeftiid arbeid lcrrichten, of
b. de geraaorclc dnur van het bouwerk tueer dan 500 flirndagcn beslaat.

2. De kcftlisgeving wordt zichtbaar op dc boltwplaats.rangcbracht. lndien met bctrckking tot dc itr de kennisgevin!!
vermelde gellevcns vcrandeÍingen optredcn. wordt deze clienovcrccnkomstig gewijzigd.

Veiligheids- en gezondheidsplon

Àftihel 4
l. [ngcvalvaneenbouwwerkalsgcnocmdinbijlagcllbijdeichtlijn(lanwclecnbouwlverktenll.tnzierwaarvanccn

keinisgeving als bedoeld in aÍtikcl .l dicnt plaats te vin(len, wor(lt een veiligltcids- cn gezondhcidsplan opgcstcld,
s'aarin tcnminste verureld rvorden:
a. ccn l)eschriivirg van het tot strurd tc brcrÍacfl bousyerk;
b. ecn ovcÍzicht yan de bij dc totstandbrcnging vatl hct [)ou§,s'erk betftrkken [atuurlijkc oI rcchtspcrsonen op dc

bouwplaats;
c. dc naam van dc c()iirdiiat()r \ax)r (le ofltwerpfisci
d. de naam v:tn de coörclinator vooÍ de uitvocringsfàse:
e. dc naanr van de dienst. bedoeld in hel vicrde lid:
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i een inventarisatie en cvaluatie yan gevaren als bedoeld in artikel 4, eerste lid, yan de wet;
g. de wiize waarop de bii dc totstandbrenging van het bouwerk betÍokken werkgeyers en, in voorkomende geval-

len zelfstandig wcrkenden op de bouwplaats zullen samcnwerken, welke voorzieningen daarbij zullen worden
getroffen en op welke wiize op die vooÍzicningen toezicht zal worden uitgeoefend;

h. de wijze waarop met de bij de totstandbrenging van het bouwerk betrokken weÍknemers op de borrwplaats
olcrleg wordt gevoerd zoals roorgeschreven bij de artikelen 15 en 16, en de wiize waarop de voorlichting en het
ondericht yan deze wcrknemers plaatsvindt.

2- In de ontwerpfase van het bouwproces worden in iedcr gcval de gegevens, bedoeld in de ondeÍdelen a, c, c voor
zover vm toepassing, en t'vermeltl. De {aeÍacvcns, bedoeld in de onderdelen b, d, g en h wordcn in de ontwerpfasc
vemeld, tenzii die gegevens in die fase rcdelijkeMijs nict kenbaaÍ zijn. In dat Íaeyal geschiedt de invulling daatran
vóór de aanvang van de werkzaamheden in de uitvoedngsfase van het bouwpfoces.

3. Indien met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde gegevens gedurende de ontwerpfase, dan wel uiNoerinÍas-
fase van het bouwproces veranderingen optreden, wordt het plan dienovereenkomstig gewiizigd.

4. In geval lan een bouwwerk als genoemd in biltage II van de richtliin ofeen bouwwerk waan'an de geraam<le tluur
meer tlan 3000 mandagen beslaat, wordt ten aanzien yan de verplichting, bedoelcl in het eerste lid, tnderdeel c. bii-
stand vcfleend door een dienst als bedoeld in aftikel 17, eeste lid, onderdeel a of c van de wet.

5. llij ministerièle regeling kunnen nadere regels worden gesteld omtrent dit artikel.

Aonstelling coördinolor voor de ontwerpÍose

Artikel 5

1. Ten behoeve van ecn bouwplaats waar twee of meer werkgevers dan wel één werkgever en één of meer zelfstan-
dig werkenden, dan wel Nee of meer zelfstandig werkenden aÍbeid gaan (doen) verichten in verband met de tot-
standbrenging van een bouwerk, wordeo één of meer coördinatoren als bedoeld in artikel l, onderdeel j, aange-
steld.

Algemene uitgongspunten inzoke veiligheid, gezondheid en welziin bii het ontwerpen von een bouwerk

Afiikel 6
In de snldie-, de ontwcrp- en de uitwerkingsfase vm het onmeÍp van een bouwerk worden
- bij de bouwkundige, tcchnische of ofgmisatoÍische keuzen in verband met de planning van de vetschillende ondeÍ-

delen van het bouwerk of de fasen waarin het bouwerk of de onderdelen daaryao tot stand worden gebrdcht,
alsnede

- bi, de raming van dc duuÍ van deze onderdelen of fasen de artikelen 3, 4, eerste lid, en 6 van de wet in acht gen()-
men. Voor zover van toepassing wordt daarbij tevens tekening gehoLlden met veiligheids- en gezondheidsplmnen
als bedoeld in afrikel 4, die gedurende de ontwerpfase met betrekking tot verschillende onderdelen van het bouw-
werk of de fasen waarin het bouwerk of <le onderdclen daatran tot stand worden gebracht, zijn of wordcn opge-
steld, cn met dossiers als bedoeld in anikel 7, onderdeel c, alsmede met de wijzigingen daawm op grond van arti-
kcl 11, onderdeelh.

Coördinofietoken gedurende de ontwerpÍose

Artikel 7

De coórclinator voor de ontwerpfase heeft tot taak om:
a. de uitvoering van artikel 6 te coördineren;
b. te zorgen voor de opstelling van een veiligheids- en gezondheidsplan als bedoeld in artikel,í,
c. cen dossier simen tc stellen, waarin de voor de veiligheid en gezondheid van werknemers van bclang ziindc bouw

kundige en technische kenmerken, dan wel kenmerken betreffende de inrichting of outilla{ac van het bouwwerk
ziin beschreven, waarmee bii het vetrichtcn vm mogelijke latere werkzaamheden aan het bouwweÍk rekening moet
worden gehouden, dat is bestemd voor de eigenaar ot'beheerder van het bouwcrk, dan wel degene die kan beslis-
sen over de uitroering van bedoelde wefkzaamheden.

Verplichtingen opdrochtgever

Artikel I
1. Overcenkomstig het bij ofkrachtens dit hoofdstuk bepaalde:

a. zo1Íit de opdrachtgever eraoof dat de trij of krachtens de anikelen J tot cn mct 6 gestelde voorschriÍten *'orden
nageleefd;

b. neemt de opdrachtÍlever zodanige maatregelen en richt bij de werkzamheden zodanig in dar:
1 d<xrr de coördinator voor de onffierpfase taken wordeo uitgeoefend zoals voorgeschreven bii afrikel 7;
2. de coördinator voor de oDtwerpfase zijn taken naar behoren kan vemlllen;

c. zorgt de opdrachtgever en'oor dat het veilighcid& en gezondheidsplan, bedoeld in artikel.l, deel uitmaakt vao
hct bcstek betreffende het bouwerk.

2. l)e opdmchtgever zorgt enooÍ dat de verplichtingen, bedoelcl in de artikelcn l0 cn t 1 worden vasrgelegd in een
schrilteliike overeenkomst met de uityoerende pmii.

3. Indien sprake is van meer dan óén uitvoerende pafrij zorgt dc opdnchtgcveÍ en'oor dat de ve4)lichtingen, be&)eld
iu de aÍikelen 10 en 1l ziin vastgelegd in een schriftelijke ovcreenkomst met één van de uitvoerende pafriiefl.



Verplichtingen ontwerpende porti j

Artikel 9
1. In geval van een opdrachtgeveÍ-consument zorgt de ontwerpende partij eryoor dat wordt voldaan aan artikel 8.

HooÍdstuk lll
Verplichtingen in verbond mei de lolslondbrenging von een bou*erk

Aonstelling coördinoior voor de uitvoeringsfose

Artikel 1O

l'cn behoeve van een bouwplaats waar twee of meer werkgeyers, dan wcl één werkgever en één of meeÍ zelÍ'standig
werkenden, tlan wel twee of meer zelfstandig werkendcn arbeid Ílaan (doen) veÍrichten in verband met de totstand
brcnÍrnli van een bouwerk, worden één of mcer coördinatoren als bedoeld in aÍtikel 1. onclerdeel k, aangesteld.

Coördinotietoken gedurende de uifvoeringsÍose

Artikel I I
De c()ördinator voor de uitvoedngsfase heeft tot taak om:
a. de door werkgevers Íespectievelijk zelfstandig werkenden op grond van dc artikelen 13 en 14 te treÍïen maatrege-

len cn voorzieningen
- bii de technische of organisatorische keuzen in verband met dc planning van de verschillende ondcrdelen van

het bouwerk of de fasen §aaÍin het bouwwerk of de onderdelen daaf,?n tot stand worden gebracht, alsmede

- bii de mming van de duuÍ van de uitroering van deze onderdelen of fasen te coördineren, opdat die werkgevers
en, indicn nodig ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van de werknemers, zelfstandig werkenden
op de bouwplaats, de voor die bouwplaats bedoelde maatregelen en voorzieningen op samenhangende wiize
toepa§scn;

b. dc samcnwerking tussen de werkgevers die op de bouwplaats 
^Ànwezig 

zijl en de werkgcvers dic elkaar op de
bouwplets opvolgcn te o{laniscren cn te coiiÍdineÍen zoals voorgeschreven bi, artiket.í, eerste lid, onderdeel Í!,
bedoelde toezicht te coiirdineren:

d. de voodichting yan wcÍknemers op de bouwplaats te coiirdineren;
e. het ovelleg met werknemeÍs op de bouwplaats te organiseren en te coiirdineren zoals yoorges<hreven bij de aíi-

kelen 15 en 16;

i de nodige maatregelen te trellèn opdat alleeo bevoegdc pcrsoncn de bouwplaats kunnen betreden;
g. etroor te zorgen dat de gegevens, bedoeld in afrikel 4, eerste lid, onderdelen b, d, g cn h, voor zover nodig, ir het

vciligheids- en gez(>ndheidsplan wrrden vermeld;
h. eNoor te zorgen dat het leiligheids- en gezondheidsplm, bedoeld in afiikel 4, en hct dossieÍ, l)edoeld in aÍtikel 7,

onderdecl c, worclen angepast i[dien de v<xrrtgang van het bouwerk of dc onderdelen daaflan daartoe aanlciding
geven;

i. zo nodig aanwiizingen te geycn indien wcrkgevers of zclfstandig werkenclen naar zijn ooftleel niet of in onvol
doende mate of op oniuiste wiize uitvoedng geven aan een samenhangende toepassinÍa van hun verplichtingen als

bedoeld in de onderdelen a en b.

Verplichtingen uituoerende porti j

Artikcl 12
Overeenkomstig de artikelcn 10 cn I I:
a. zorgt de uitvoerende paftii ervoor dat cen coördi[atoÍ voor dc uitvoering wordt aangesteld;
b. neemt de uitvoerende pafiij zodanigc maatregelcn cn richt hij de weÍkzaamheden zodanig in dat;

l. <loor de coördinator voor de uitvoeringsfase taken worden uitgeoelénd zoals yoorgeschrcven bij artikel ll;
2- de coördinator voor de uitvoeringsfase zijn taken naar behoren kan vemllen.

Aniket 13

1. Bii de uitvoering van zijo vcrplichtitrgen op grond van dc artikelcn 3, .1, 6 en 30, eerste lid, van de wet, neemt de
werkgever die met betrekking tot de totstandbrenging van eeo bou\Nerk op ecn bouwplaats arbeid doet verrich-
ten, doeltreffende maatregelen ter beschcrminÍi vaD dc vcilighcid cn de gezondheid van ziin weÍknemeÍs op die
b<>nwplaats. Deze maatregclen hebben met name betrekking op:
a. het in goede ordc en rnet voldocnde bescherming van de veiligheid en gezondheid van dc wcrknemcrs in stand

houden van de bouwplaats;
b. de veilige plaatsing van de vemchillende *'erkplekken op de b()uwplaats, rekening houdend met de toegangs'

mogelijkhcden tot die bouwplaats en de vaststelling van de verplaatsingsroutes of-zoncs clan wel verkeersroutes
of-zoncs:

c. het intemc tnnspofl vrn dc ycrschillende materialen op de bouwplaats;
d. het ondcrhoud, dc contÍolc vóór inbedrijfstelling en de periodieke controle van installaties en toestellen, ten

einde gebreken te voorkomen die de vcilighcid cn gezondhcid yan wcrknenlers in gevaar kunnen brengcn;
e. de aÍbakening cn itrrichtinÍa van zones vooÍ definitieve opslag- en tussen()pslag van verschillende materialen, met

name in geval van gevaarLiike matedalen of stoffen;
i de voorzieningen voor de vesi,dering valr gebruikte gevaadijkc malerialen;
g. de opslag en de vemijtlering of afvoer và1 afval en puin;
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h. de aanpassing vm de dudwerkelijke duur van de uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot het bouw-
weÍk of de fasen waarin die werkzaamheden worden uitgevoerd, afhankelirk van de ontwikkeling met betrek-
king tot de voortgang vm het bouwerk op de bouwplaats;

i. de smenwerking met andere werkgevers en zelfstandig werkenden op de bouwplaats;
j. de wisselwerking met exploitatiewerkzaamheden op of in de nabiihcid van dc bouwplaats.

2. De mede op grond van het eerste lid te treffen maatregelen voldoen in ieder geval aan de minimum voorschriften
van bijlage IV van de ilchttiin.

3. De werkgever is yerplicht tot naleving van en medewerking aan het veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld itr afti-
kel 4, voor zover en op de wiize als daarin ten aanzien van de door hem te (doen) rcrrichten werkzaaffilledcn is
bepaald en daaÍbij rekenin!! tc lrouden met de aanwiizingen van de coördinator voor de uitvoeriflgsfase.

'í. Voor zover de werkgever met betrekling tot de totstandbrenging van een bouwerk op een bouwplaats zelf arbeid
verricht, ziin de artikelen 12 van de wet, de aÍtikelen 3 en 7 van het Besluit arbeidsmiddelen en de artikelen 3, eer-
ste tot en met vijfde lid, zevende lid, 4 en 5 van het AÍbeidsomstandighedenbesluit persoonliike beschermingsmid-
delen, ten amzien van hem van oyereenkomstige toepassing.

Verplichtingen zelÍstondig werkende

Artikel 11
1. Ten aanzien van een zelfstmdig werkendc die met betrekking toÍ de totstandbrenling yan een bouwerk op een

bouwplaats arbeid verricht, ziin de artikelen 12 en 30, eeNte lid, yan de wet, de artikelen 3 e,r 7 yan het Besluit
arbeidsmiddelen en de artikelen 3, eerste tot en mct yijfde ljd, zevende lid, .í en 5 van het Àrbeidsomstandiliheden-
besluit persoonliike beschermingsmiddelen alsmedc artikcl 13 van dit besluit, yan overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk lV
Overleg mel werknemers

Werknemersoverleg

Artikel I 5
1 - In geval van een bouwwerk als genoemd in biilage II van de richtlijn waaraan door meer dan 20 werknemers tege-

lijkertijd arbeid wordt veÍricht, of een bouwerk waaran de vermoedelijke duurneer dan 3ooo mandagen beslaat,
wordt vóór de aanvang van de werkzemheden op de bouwplaats ter trevordering van de samenwerking met werk-
nemers, een werknemersoverleg ingesteld-

2. Een werknemersoverleg bestaat uit tenminste drie leden die de bii de totstafldbrengiflg van het in het eerste lid
bedoelde bouwerk betrokken werknemers veÍtegenwoordigen. De leden yan heÍ werknemersoverleg worden
aangewezen door de werkgcvers op de bouwplaats na overleg met de betrokken ondememingsmden ol bii het ont-
breken daruan, de belanghebbende werknemers-

J. Indien de voortgang van het bouwwerk daartoe aanleiding geeft, vindt zonodig een wiiziging in de samenstelling
van het werknemersoyedeÍa plaats. Het tweede lid, tweede volzin is vafl overeenkomstige toepassing.

4. Een rverknememoveileg beraadt zich omtrent de zorg voor de veitigheid, de gezondheid en het welziin van de werk
nemers op de bouwplaat§, pleegt regelmatig ovedeg daaromtrent met de coórdinator voor de uitvoedngsfase en
ad\.iseert hem diengaande.

5. De coórdinator voor de uiroeringsfase zorgt etroor dat aafl het werknemersoverleg de benodigde infoÍnatie wordt
verstrekt in verbmd met de taak vm heÍ werknemersoverleg.

6. De leden vm het werkncmersoverleg zijn bevoegd alle plaatseo op een bouwplaats te betreclen voor zover dat nood-
zakelijk is voor de veruulling van hun taak- De werkgever stelt de leden van het werknemersoveileg in de gelegen-
heid in werktiid en met behoud van loon ondeding ovedeg te voeren over de in het vierde lid bedoeldc aangele
genheden waarbij zii in de uitoefening van hun taak ziin bctrokken.

7. De werkgeyer zorgt etroor dat de leden lzn het werknemersoverleg niet uiÍ hooÍde van hun aakuitoeÍening wor-
den benadeel<l in hun positie in het bedriif of de inrichting waarin zij wcrkzaam zijn. Aflikcl 2 t, eerste lid. tweede
volzin, van de Wet op de ()ndernemingsruden is van ovcrcenkomstige toepassing.

Artikel I 6
ln geval van ecn bouwwcrk, andc$ dan els bcdoeld in iltikel 15, eerste lid, wordt ter bevorderiflg van de in genoemd
artikcl bedoelde sanenwefking regelmatig over'leg gepleegd over cle zorg voor de veiligheid, de gezondheid en het wel-
zijn van de wert[emers op <Ie bouwplaats tussen tle coiirdinator voor de uitvoeringsfase en de bij de totstandbÍenging
van dat bouw*'erk betrokken werknemeÍs. Artikel 1 i, viiÍdc lid, is van ovcrccnkonstjgc tocpassing.

Hoofdstuk V
ïoezicht

Eis lot noleving

Artik"l l7
BetrefÍènde de wijzc waarop ecn of mccr varl clc bii dit besluit gesteldc regels rvorclen nageleefd. Det uitzondcring vaI
de afrikeler 1 5, ccstc tot cn nlct zevcnde lid, en 1(r. kan een eis worden gesteld overeenkonNtig aftikel 36. eerste lid.
vrn (l{'wct



Aonwiizing

Artikel l8
Betreffende de naleving van dc artikelen 15, eerste tot en met zcsde lid, en 16 kan een aanwijzing worden gegeven

overeenkomstig artikel 35, eerste lid, yan de wet.

Hoofdstuk Vl
Slotbepolingen

Artikel |t)
Indien één van de bijlagen van de richtliin, waarnaar in dit besluit w()rdt veryezen, wordt gewijzigd, doet Onze Minis'
ter daaNan medcdeling in de Staatscoumnt. Hij vemeldt daarbii met ingang van welke datun de wijziging in acht
wo«lt genomen.

Artikel 20
Onveminderd de bepalingen van dit besluit zijn met betrekking tot arbeid rcrricht op bouwplaatsen de bepalingen van
het Veiligheidsbesluit voor Fabrieken ofWerkplaatsen 19J8 van toepassing, voor zover <lie bepalingel een ondeverp
betr€ffen dat niet is gercgeld in dit besluit dan wcl een aanrulling op de voorschriÍten daaran bevatten.

Artikel 21
Dit besluit treedt in weÍking mct ingang van de dag na de datrur van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt
Íaeplaatst.

Artikel 22
Dit besluit wordt aangehaald als: BouwpÍoccsbesluit Arbcidsomstandighedenwet.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende rota vm toelichting in het Statsblad zal w-oÍden geplaatst

en dat daatran aÍ.schrift zal worclen gezonden aan rle Raad van State.

I I .2 TOEL'CHIING
Het onttr/erp-Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet is de uitvoering van EG-
richtliin 92/57/EEG var, 24 iuÍti 1992. I{et is een bijzondere ricl:.tlijí die de bedoeling
heeft minimum voorschri-ften te geven inzake veiligheid en Íaezondheid van werkne-
mers op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Deze richtlijn is zelf weer het gevolg van
kader:richtlijn 89/391/EEG (12 juni 1989) waarin algemene minimum voorschriften
staan \/oor regelingen om veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen.

De tekst van de richtliin voor tiidelijke en mobiele bouwplaatsen en de bijlagen is
gepubliceerd in EG-Publikatieblad 1992, L 145.

Let wel, clit is een ontuterp-beslufi. Dat betekent dat wij een voorbehoud moet maken
Íe,n LaÍrzieÍ7yan de definitieve vr'ettekst en de deflnitieve consequenties die het besluit
zal hebben. Omdat invoering van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandigheden$/.et
gevolgen heeft voor de Arbowet - de artikelen 27 en 28 zullen moeten worden aange-
past - kan de definitieve versie anders luiden.

Reikwiidte

De bedoeling van dit besluit is het verbeteren van de arbeidsomstandigheden op de
bouwplaats. Het besluit bestriikt het hele bouwproces, van ontwerp tot en met de uit-
voering, en richt zich tot alle betrokken personen. Niet alleen werknemers en werk-
gever, ook zelfstandigen, opdrachtgeyers en ontuierpers hebben met dit besluit te
maken.
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Bijlage I van de richtlijn geeft een (onvolledige) opsomming van bouwplaatsen. Daar-
onder vallen niet alleen de bouw van woningen en bedriifspanden (bijvoorbeeld kan-
toren, fabrieken, ateliers) maar ook:
- graafwerken;
- grondwerken;
- montage of demontage van geprefabriceerde elementen;
- inrichting of outillage;
- verbouwing;
- fenovatie;
- repafatie;
- ontmanteling;
- sloop;
- instandhouding;
- onderhoud, schilder- en reinigingswerkzaamheden;
- sanering.

Baggerwerkzaamheden vallen ook onder dit besluit. Daarentegen geldt voor de win-
ningsindustrie in dagbouw, zoals de winning van klei, zand, grind, grond, mergel en
schelpen, een afzonderliik besluit.

Er is sprake rran tijdelijke en mobiele bouwplaatsen als de bouwactiviteiten naar tijd
en plaats wisselen. Een vliegtuigfabriek of een scheepswerf zijr' vaste bouwplaatsen
en vallen dus niet onder dit besluit.

Verdel i n g vero ntwoordel i i kheden : de opd rochtgever

Het besluit kent een tweedeling bij de toekenning van verantwoordelijkheden. De
algemene verplichtingen bij bouwplaatsen en de speciale verplichtingen in verband
met het ontwerp komen voor rekening van de opdrachtgever. Voor de uitvoeringsfase
is de uitvoerende partij verantwoordelijk. In de praktijk is dit bijna altiid de aannemer.
Opdrachtgever is degene voor wiens rekening gebouwcl wordt met uitzondering van
de particulier als opdrachtgever-consument. Opdrachtgever in de zin van dit besluit
ziin bijvoorbeeld projectont$/ikkelaars, overheden, institutionele beleggers, bedrij-
ven, instellingen.

De opdrachtgever is als eerste verants/oordeliik voor de naleving van de volgende
voorschriften:
l. Vóór het begin van de werkzaamheden moet de opdrachtgever een kennisgeuing

sturen naar de I-SZV. Die kennisgeving moet bevatten:
- datum van de mededeling;
- naam en adres van de opdrachtgever(s);
- aatd van het bouwwerk;
- naam en adres van de bouwdirectie(s);
- naam en adres van de coördinatoren ontwerpÍase en uitvoeringsfase;
- vermoedelijke datum van de aanvang van de werkzaamheden;
- vermoedeliike duur van de werkzaamheden op de bouwplaats;
- vermoedelijk maximum aantal werknemers op de bouwplaats;
- geplancl aantal ondernemingen en zelfstandigen op de bouwplaats;
- naam van de reeds geselecteerde ondernemingen.



Deze kennisgeving is verplicht:
- voor bouwplaatsen waar langer clan 30 dagen en met meer dan 20 werknemers

tegelijk wordt gewerkt;
- bij een werk van langer dan 500 mandagen.

2. De opdrachtgever moet een veiligheids- en gezondheidsplan (laten) opstellen dat
onder andere ingaat op:
- een omschrijving van het bouwwerk: materialen, constructies, geraamde door-

looptijd, organisatie van het bouwproces, eventucle faseringen;
- een o\/erzicht van hoofd-, onder- en eventuele nevenaannemers;
- een inventarisatie en evaluatie van risico's. Bij gevaarlijke werken en bij werken

rran meer dan 3000 mandagen moet hiervoor een erkende arbodienst worden
ingeschakeld;

- afspraken over (toezicht op) samenwerking tussen alle betrokken partijen en
over het overleg met de betrokken werknemers.

Het veiligheids- en gezondheidsplan is verplicht:
- bij een werk van langer dan 500 mandagen;
- bii een gevaarlijk werk.

Dat laarste is het gevrl bil:
- werken die de werknemers blootstellen aan cle (biizoncler grote) gevaren van

bedelving, vastraken of vallen;
- werkzaamheden die werknemers blootstellen aan chemische of biologische stoffen;
- werkzaamheden met ioniserende straling;
- werkzaamheden in de buurt van hoogspanningskabels;
- werkzaamheden met blootstelling aan verdrinkingsgevaar;
- graven van plrtten, ondergrondse en tunnelwerken;
- werkzaamheclen met duikuitrusting;
- werkzaamheden onder overdmk;
- werkzaamheden waarbij springstofÍ'en worden gebruikt;
- werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware gepreÍabri-

ceerde elementen.

l. Er minimaal één coördinator-ontwerpfase wordt aangesteld als werkgevers of een
combinatie van werkgever(s) en zelÍstandigen op de bouwplaats zullen gaan wcr-
ken. De opdrachtgeverkan ook zelfals coördinator optreden. Ditvoorschrift geldt
niet voor de opdrachtgever-consument.

4. De coördinator-ontwerpfase moet een aantal taken uifvoeren. Dit zijn:
a. rekening houden met veiligheidsvoorzieningen voor de bouwers. Bilvoorbeeld

wegafzettingen bij de aÍbakening van de bouwplaats, reikwijdte van hijskranen,
plaatsing van sanitair en schaftlokalen. Ook voor de veiligheid bii toekomstige
werkzaamheden aan het gebouw (biivoorbeeld onderhoud en schoonmaak)
kunnen nu al voorzieningen worden getroffen zoals steunpunten voor steigers
of dakrandbeveiligingen ;

b. het inventariseren en evalueren van de risico's onder a en maatregelen claane-
gen opnemen in het veiligheids- en gezondheidsplan;

c. het opstellen van een dossier waarin nuttiÉle elementen staan aangegeven voor
veiligheid en gezondheid bij (latere) werkzaamheden aan het gebouw.
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Verdel i n g vero ntwoordel i 
i 
kheden : de u itvoerder(s)

I)e uitvoerende partij is als eerste verantwoordelijk voor het naleven van de volgende
verplichtingen:

l. Het aanstellen van een coördinator-Llitvoeringsfase als werkgevers of een combina-
tie van werkgever(s) en zelfstandigen op de bouwplaats zullen gaan werken.

2. Het behoorlijk laten uitvoeren van de taken van de coördinator-uitvoeringsfase.
Die taken ziln:
- het uitvoeren van het gezondheids- en veiligheidsplan;
- de aanr'ulling en aanpassing van dit plan en het dossier aan de voortgang van de

werkzaamheden;
- het organiseren van de samenwerking tussen de diverse werkgevers en daarbij

zo nodig ook de zelfstandigen betrekken;
- het toezien op de iuiste toepassing van de vastgestelde werkprocedures;
- het treffen van maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden de bouwplaats

betre«Ien;
- het organiseren en coördineren van het toezicht op de naleving van de ver-

plichtingen van werkgevers en zelfstandigen.

De hier bedoelde verplichtingen zijn het nemen van doeltreffende maatregelen ter
bescherming van de veiligheid en gezondheid met name bij:
- het in goede orde en met voldoende bescherming van cle gezondheid in stand hou-

den van de bouwplaats;
- de keuze van de plaatsing van de werkplekken, rekening houdend met de toe-

gangsmogelijkheden daartoe en de vaststelling van verplaatsingsroutes of -zones of
verkeersroLltes;

- de voorwaarden voor behancleling van de verschillencle materialen;
- het technisch onderhoud van, de controle vóór inbedriifstelling en de periodieke

controle op het goed functioneren van de installaties en toestellen, ten einde
gebreken te voorkomen die de veiligheid en gezondheid van werknemers in gevaar
kunnen brengen;

- de afbakening en inrichting van zones voor definitieve en tussenopslag van ver-
schillende materialen, met name svanneer het gaat om gevaarlijke materialen of
stoffen;

- de voorwaarden voor verwiidering van gebruikte gevaadiike materialen;
- de opslag en verwijclering of afvoer van afval en puin;
- de aanpassing van de daadwerkelijke duur van de verschillende soorten werken of

werkfasen aflrankelijk van de onrwikkeling van cle bous/plaats;
- de samenwerking met andere werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats.

Bij het nemen van deze maatregelen gelden de minimum voorschriften van Bijlage IV
van de richtlijn. Deel A van de bijlage geeft voor arbeidsplaatsen op bouwplaatsen
algemene minimum voorschriften die betrekking hebben op:
- stabilireit en stevigheid;
- installaties voor energiedistributie;
- Yluchtroutes en nooduitgangen;
- brandmelding en bestrijding;
- ventilatie;
- blootstelling aan bijzondere risico's;
- tempefatuuf;
- natuurlijke en kunstmatige verlichting van werkplekken, ruimten en verkeersrou-

tes op bouwplaatsen;
- deuren en poorten;



- verkeefsfoutes en gevarenzones;

- laadplatforms en -hellingen;
- bewegingsmimte op de werkplek;
- eerste hulp;
- sanitaire voorzieningen;
- verpozingsruimtes en onderkomens;
- zwangere vrouwen en zogende moeders;
- gehandicaptewerknemers;
- voorschriften van uiteenlopende aard.

Deel B geeft minimum voorschriften voor de werkplekken op bouwplaatsen zowel in
ruimten als in de open lucht. De voorschriften over ruimten hebben betrekking op:

- stabiliteit en stevigheid;
- deuren van nooduitgangen;
- ventilatie;
- tempefatuuf;
- natuurliike enkunsrverlichting;
- vloeren, muren en plafonds van de ruimten;
- ramen en bovenlichten van de ruimten;
- deuren en poorten;
- verkeersroutes;
- specifieke maatregelen voor roltrappen en -paden;
- afmetingen en luchtvolume van de ruimten.

De voorschriften over de open lucht hebben betrekking op
- srabiliteit en steYigheid;
- installatiesvoor energiedistributie;
- ongunstige weersomstandigheden;
- vallende voorwerpen;
- vallen van grote hoogten;
- bouwsteigers en ladders;
- hefapparatuur;
- voerluigen en grondverzet- en materiaalvedadingsmachines;
- installaties, machines en uitrustingen;
- uitgravingen, bouwputten, ondergrondse werkzaamheden, tunnels, grondverzet-

werkzaamheden;
- sloopwerkzaamheden:
- metaal- en betonconstrLlcties, bekisting en zware prefabelementen;
- bouwkuipen en caissons;

- werken op het dak.

Bij gevaadilke bouwplaatsen met meer dan 20 werknemers of bouwwerken van meer
dan 3000 mandagen moet een werkoverleg ingesteld worden van minimaal drie werk-
nemers. Zii bespreken regelmatig de gesignaleerde problemen op het gebied van
arbeiclsomstandigheden met de coördinator-uitvoeringsfase. Zij hebben vrije toegang
tot alle werkplekken en beschikken over de nodige informatie (met name het veilig-
heids- en gezondheidsplan). In werktijd mogen ze zict. ondeiling beraden.

Controle op de noleving

De I-SZ§í kan de verplichtingen die dit besluit oplegt, afdwingen via een eis tot nale-
ving. Bij bezwaar hiertegen is beroep mogelijk bij de minister van Sociale Zaken en
'W'erkgelegenheid. Daarvoor moet binnen zes weken een bezwaarschrift ingediend
worden via de I-SZW. Indiening van zo'n bezwaarschrift heeft tot gevolg dat de ver-
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plichting wordt opgeschort, tenzij het gaat om een eis in verband met onmiddellijk
gevaar voor veiligheid ofgezondheid. Die kan slechts worden opgeschort door de pre-
sident van de rechtbank.

Naleving van de verplichting om het werkoverleg in te stellen, kan niet afgedwongen
worden met een eis tot naleving, wel via een aanwijzing.

Consequenlies voor overige wetgevi ng

Zoals aan het begin van de toelichting aangegeven, zal bij de invoering van het Bouw-
procesbesluit de Arbowet moeten worden aangepast. De artikelen 27 en 28 over de
verplichtingen van zelfstandigen en derden worden in die zin aangepast, dat ook per-
sonen als de opdrachtgever en de bouwdirectie verantwoordelijkheid dragen voor de
veiligheid en gezondheid van werknemers.

Tevens staat in artikel 20 van dit ontwerp-besluit dat bepalingen uit het VBF die over
onderwerpen gaan die niet in het Bouwprocesbesluit zijn geregeld, of die verder gaan
dan neergelegd, onverminderd van kracht blijven.

'§(/ijzigingen in de bijlagen van de richtlijn die gevolgen hebben voor de regels van dit
besluit (inch.rsief het tiidstip waarop ze in werking treden) zullen gepubliceerd wor-
den in de Staatscourant.



I 2. ONTWERP-BESLUIT WINNINGSINDUSTRIE
IN DAGBOUW
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I2.I WETTEKST

DeÍi n ities

Artikel I
l. ln dit bcsluit wordt verstaan ondcr:

a. delÍ.itotïen: op de bodem of onmiddelli,k ontler <le opperlakte daan'an aanwezige substanties van organische
oorsprong, ertsen, of mineÍalen, zoals meÍgel, zand, grind, grond, klei en schclpen;

b. wiruingsindustrie in dagbouw: elke industrie, die delfstoffen wint in de open lucht;
c. arbeidsplaats: elkc plaats die bestemd is als lokatie voor werkplekken, voor activiteiten en install,rties tlie recht-

strceks of indirect vetband houden met de winningsindustrie in dagbouw, met inbegrip van de opslagplaatsen
en de eventuele verblijÍlaccommodatie waartoe werknemers in het kadeÍ van hun werk toegang hebben;

d. wet: de AÍbeidsomstan<lighe<lenwet;
e. riclrtlijn:richtlijt92/|O4/EEGvandeRaadvancleËuropese(;emeenschappenvan3decembcÍt992betrcffende

de milimum voorschriften ter verbetering vafl de bescheÍming van de veiligheid en de gezondheid van dc wcÍk-
neners in de winningsirdustrieën in dagbouw ot' ondergronds (PbEG 1.404).

2. In dit bcsluit wordt ondcr winningsindustrie in dagbouw mede vestaan:
clke industrie dic prospectiewerkzaamheden lrficht met het oog deze winning, of delfstolïen gerced ma'Jkt voor
de verkoop, met uitzondering van werkzaamheden in verband met cle vemerking van deze delfstofÍèn.

Toepossingsgebied

Artikel 2
Dit besluit is niet yan toepassing op winningsindustrieën met behulp van baggcrmateriecl-

Verplichtingen von de werkgever

Algemene verplichtingen

Artikel -)
Ter verzekering yan de veiligheid en de gezondheid yan de wcrknemes treft de werkgever de nodige maatregelen orn
ewoor te zorgen, dat:
a. de aÍbeidsplaatsen zodanig wordcn ontworpen, gebouwd, uitgerust, in bedriif gesteld, gebruikt en onderhouden,

dat werkncmers hun werk kunncn veffichten zonder gevaar voor hun veiligheid of gezondheid, of de veiligheid of
gezondheid van mdere werknemers;

b. wanneer bemande arbeidsplaatsen in gebruik zijn, toezichÍ wordt uitgeoefend doQr een lcmnrwoordelijke persoon;
c. wcrkzaamheden waaraan een bijzonder risico is yerbonden, uitsluitend aan yakbekwaam peNoneel worden opge-

dÍagen efl overeenkomstig de yerstrekte instnlcties worden uitgevoerd;
d. alle vciligheidsinstructies voor alle betrokken werknemers begrijpeliik zijn;
e. passende eeÍste hulpvoouieningen ter beschikking worden Ílesteldi
f- nret.egeltuatige tussenpozen de nodige veiligheidsoefeningen worden gehouden;
g. situatics. die een ernstig gevaar vormen onveNiild worden gemeld aan het districtshoofd.

Somenwerking, veiligheids- en gezondheidsdocument

Artikel 4
1. Voor dc toepassinl vao artikel J0, tweede lid, van de wet worden aargewezen de wcrkzaamheden verricht in de

wimingsindustrie in dagbouw;
2. De werkgever stelt voor de aanvang van het werk een vei-ligheids- en gezoDdheidsdocument op, waaruit met name

bliikt, dar
a. een inventtrisatie en evahlatie van de gcvren als beckreld in amikel 4, eerst lid van dc wet heeft plaatsgevonden,
b. afdoende maatregelen zullen worden genonen om aan de minimum voorschÍiften En de biilagc lzn de richtli,n

te voldoen,
c- onNerp, gebmik en onclerhou<lvan arbeidsplaats en uit[tsting yeilig zijn,
d. intlien op de arbeidsplaats meerdere werkgcve$ arbeid doen verrichten, voldaan is aan artikel 30, tweede lid,

van de weÍ
3. Onyemiodcrd het bcpaalde in het tweede lid, onderdeel d, coiirdineert de werkgever die verantwoordelijk is voor

de arbeidsplaats de uitvoerin[l van alle naatregelen inzake veiligheid en gezondheid en preciseef hij in het veilig-
heids- en gezondheidsdocument het doel, de nuatregelen en de wijze van uitroering van deze coiirdinatie.

4. Het veilígheids en gezondheidsdocument wordt hezien bij elke belangrijke wijziging, uitbreiding ofverbouwing
van de arbeidsplaats.



Bescherming tegen brond, explosies en schodelijke otmosÍeren

Artiket 5
De werkgeyer treft op het bedrijfstype aÍgestemde yoouorgsmaatregelen om het ontstaan en de uitbreiding van bÍan-

76 den en explosies te voorkomen, op te sporen en te bestÍijden en om te verhinderen dat er explosieve of voor de
gezondheid schadelijke atmosferen ontstaan.

Vlucht- en reddingsmiddelen

Artikel 6
De werkgever ziet erop toe dat passende vlucht- en reddingsmiddelen beschikbaar en gebmiksklaar z1ja, zodat de
weÍknemers bij gevaar tle arbeidsplatsen ordelijk, snel en veilig kunnen verlatcn-

Communícotie-, woorschuwings-, en olormsysiemen

Artikel 7
De werkgever neemt de noodzakeliike maatregelen om de nodige alarm' en andere communicatiesystemen teÍ beschik-
king te stellen opdat in {aeval van nood onmiddelliik hutp-, vlucht, evacuatie- en reddingsmaatregelen kunnen worden
genomen.

Minimum vorschrihen

Artikel 8
Arbeidsplaatsen voldoen aan de minimum voorschriften inzake veiligheid en gezondheid opgenomen in de bijlage bij
de richtliin, met uitzondering van afdeling c van die biilage.

Artikel 9
De werkgever is verplicht tot naleving van de bij dit besluit gestelde vooschriften en verboden.

Eis tot naleving

Artikel 10
BetÍeffende de wijze waarop de regets, gesteld bii dit besluiÍ, worden nagelcefd, kan een eis worden gesteld overeen-
komstig artikel 36, eerst lid, van de wet.

Overgongs- en slotbepolingen

Artikel I I
1. AÍbeidsplaatsen die reeds voor de inwerkingtreding van dit besluit in gebruik waren, voldoen uitediik negen jaar

hierna an de in de bijlage, met uitzondering ym in afdeling c van de richtliin opgenomen minimum voorschriften.
2. Elke wiiziging, uitbreiding ofverbouwing van abeidsplaatsen, die plaats vindt na inwerkingtreding van dit besluit,

voldoet aan de in het eerete lid genoemde v<xrrschriften.

Wijziging von de biiloge

Artikel 1 2
Indien de bijlage van de richtlijn, waamatr in dit besluit wordt veMezen, wordt gewiingd, doet Onze Minister daaryan
mededeling in de Staatscoumnt. Hij vermeldt daarbii met ingmg van welke datum de wiiziging in acht woÍdt genomen.

Artikel I j
Onverminderd de bepalingen van dit besluit ziin met betrekking tot de arbeidspletsen de bepalingen van het Veilig-
heidsbesluit voor Fabriek€n of Werkplaatsen 1938 van toepassinÍa, voor zover die bepalingen een ondeNerp betreffen
dat niet is geregcld in dit besluit dan wel een aanrulling bevatten op de yooschriften daaran.

Artikel 11
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgiÍte van het Staatsblad waarin het wordt
geplaatst.

Artikel 15
Dit besluit wordt aangehaald als: Arbeidsomstandighedenbesluit winningsindustrie in dagbouw.

Laster en bevelen dat dit besluit met datrbii behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.



12.2 TOELICHIING
Het ontwerp-Bcslnit winningsinclustrie in dagbouw is de uitvoering van Ec-richtliin
92/|O4/EEG van 3 december 1992. Het is een bijzondere richtlijn die de bedoeling
heeÍt minimum voorschriÍten te geven voor de veiligheicls- enlof gezonclheid van
werknemers in winningsindlrstrieën in dagbor"rw en ondergronds. Deze richtliln is zelf
weer lret gevolg van Kaderrichtlijn 89/391/EEG (12 juni 1989) waarin algemene mini-
mum voorschriften staan voor regelingen om veiligheicl en gczondheicl van werkne-
mefs te w:rarborgen.

De tekst van de richtlijn en cle bijlagen is gepubliceerd in EG-Publikatieblad 1992,
L 404.

Let wel, het gaat hier om een ontuterlt-besluit. Wii moeten bii de wettekst en de toe-
lichting een voorbehoud maken. Het definitieve besluit kan er op punten anders uit-
zien.

Reikwiidte

De richtlirn heeft voor Nededand maar een beperkte betekenis. Hil geldt immers niet
voor inclustrieèn clie clelfstoff'cn via boringen naar boven halen (gas, olie, zout).
Andere ondergrondse industrieën kent Nederland niet. Een activiteit die wel in aan-
merking komt, het baggerwerk, is in een aparte regeling onclergebracht: het Besluit
mobiele en tijdeliike bouwplaatsen. §í'at overblijft is de industrie die in de open lucht
clelfitofïcn wint clie zich op de bodem of meteen oncler cle opperwlakte bevinclen,
zoals mergel, klei, zand, grind, grond en schelpen. Met arbeidsplaats wordt elke plek
becloeld waar (in)direct gcwerkt worclt in de winningsindustrie. Daaroncler vallen ook
gebouwen en opslagplaatsen waar werknemers tiidens het werk toegang hebben.

Op arbeidsplaatsen in de winningsindllstrie mag alleen onder toezicht gewerkt wor-
den. Die plaatsen mogen geen gevaar opleveren voor cle veiligheicl en gezondheicl van
werknemers. Alleen vakbekwaam en duidelijk geinstrueerd personeel mag werk-
zaamhcdcn met biizondere risico's verrichten.
Verder ziin verplicht: duiclelijke veiligheidinstructies, regelmatige herhaling vrn vei-
ligheiclsoefeningen, passende eerste-hLllpvoorzieningen. Gevaarlijke sitllaties moet de
werkgever onmiddellijk melden aan de I-SZ§í. Hij moet bovendien zorgen voor een
veiligheids- en gezonclheiclsclocument dat zonodig telkens bijtijds wordt bijgesteld.

Mootregelen ter voorkoming von risico's

Als werknemers vzrn verschillende bedrijven tegelijkertijd aan het werk zijn, moeten
de veiligheidsmaatregelen gecoörclineercl worclen en schrifteliik vastgelegd. I)it moet in
het veiligheids- en gezonclheiclsdocument terlrg te vinden ziin. De verplichte minimum
voorschriften voor beschermingsmaatregelen op arbcidsplaatsen zijn de volgende.

In het algemeen:
1. Er moeten maatregelen worden Éaenomen om cle aanwezigheid van scl-racleliike

enlof mogelijke explosieve stoffen in de lucht vast te stellen en de concentratie
ervan te meten. Het veiligheids- en gezondhciclsdocument kan de aanwezigheid
eisen van apparatuur die irutomatisch:
- continu op bepaalde plaatsen gasconcentraties registreert;
- alarmeertl
- de stroomtoevoer naar elektrische apparaten afiluit;
- verbrandingsmotoren stopzet.

Bii automatische metingen moeten meetwaarclen worden geregistrecrd cn bcwaarcl.
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2. In zones met een bijzor-rder brand- of explosiegevaar geldt dat de volgende bescher-
mende maatregelen moeten worden getroffen:
- een rookverbocl:
- gcen gebruik van open vulrr;
- geen werk met ontbrandingsrisico, behalve als er preventiemaatregelen geno-

men zijn tegen brand of expkrsies.

Tegen branc.lgeuaat':
l. In elke fase (vanaf het ontwerp van de arbeiclsplaats tot en met het gebmik en

onderhoucl ervan) moeten prevcntiemaatregelen getrofï'en worden tegen het ont-
staan of de verspreicling van brand.

2. Er moeten geschikte brandbestrijclingsmidclelen en, waar noclig, brandmelders en
al:rrmsystcmen rrnwczig zijn.

3. Niet-automatische brandbestriiclingsmiddelen moeten gemakkelijk bereikbaar en
bedienbaar ziin.

4. In een gedetailleerd brandbeveiligingsplan staan maatregelen om brand te voorko-
men, op te sporen en te bestrijden.

Tegen explctsies:
1. Er moeten preventiema2rtregelen worden Éaenomen tegen ontstaan en opeenho-

ping van expkrsieve gassen.
2. In zones met explosie-risicn ziln preventiemaatregelen nodig tegen ontbrancling.
3. In ecn gcdetailleerd explosiepreventieplan staan gegevens over cle nodige àpparl-

tllur en maatregelen.

Tegie n scbaclelijke gass<,n:
1. Ter voorkoming van (mogelilke) opeenhoping van schatlelijke stoffen in de lucht

zijn maatrcgelen nodig. Dit kan door cle stoÍÍ'en:
- bij de bron onschaclelijk te maken;
- bij cle bron af te zuigen of te verwijclercn;
- opeenhopingen te verdunnen tot ongevaarliike stoffen.

2. In zones met voor de gezonclheicl schaclelijke lucht moet genoeg geschikte, goecl

onderhouclen aclemhalings- en reanimatie-apparatuur voorhanden zljn en genoeg
werknemers om die apparatuur te beclienen.

l. Bij de (mogelijke) aanwezigheid van giftige gassen moet een gecletailleerd
beschermingsplan a:rnwezig ziin met gegevens over cle aanwezige apparatuur en
pfeventieve maatregelen.

'\Werknemers moeten bij gevaar de arbeidsplaats op een ordelijke manier snel en veilig
kunnen verlaten. Daarbii gelden de volgende minimum voorschriften.

Wxt r ttlucbtutegen en nooduitgangen:
1. Werknemers moeten alle werkplekken sncl en zo veilig mogelijk kunnen ontrui-

men.
Vluchtwegen en nooduitgangen (en de verbindingswegen en -cleuren ernaartoe)
moetcn vrii blijven. Ze moeten de kortste weg zijn naar een veilig gebied.
(iebruik, Lritrllsting en aÍ'metingen van cle arbeidsplaatsen en het maximum aantal
werknemers dat zich daar kan ophouden, bepalen het aantal, de plaats en cle af'me-

tingen van de noodnitgangen en vluchtwegen.
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4. Deuren van nooduitgangen moeten:
- naar buiten openen;
- niet op slot zijn;
- in geval van nood door iedereen gemakkelijk en onmiddellijk kunnen worden 

79geopend;
- waar nodig voorzien ziir. van een voldoende sterke noodverlichting.

Voor eaacuíttie- en reddingsmidd.elen:
l. \Verknemers moeten getraind worden in hoe te handelen in noodgevallen.
2. Op geschikte en gemakkelijk bereikbare plaatsen moet gebruiksklare reddingsap-

paratuur beschikbaar zijn.

Voor uei I ig he i ds oefeningen :
Op alle arbeidsplaatsen die gewoonlijk bemand ziin, moeten regelmatig veiligheids-
oefeningen worden gehouden. Vooral voor die werknemers die in nooclgevallen de
opdracht kriigen met noodapparatulrr te werken.

In noodsituaties moeten werknemers met elkaar contact kunnen opnemen om maat-
regelen te kunnen treÍïen voor hulp, evacuatie, vlucht of redding. De werkgever moet
in die gevallen zorgen voor de nodige communicatiemiddelen.

N ieuwe o rbeidsplootsen

Nieuwe arbeidsplaatsen moeten voldoen aan de minimum voorschriften van de bij-
lage van de richtlijn. Dat geldt ook voor de verandering, Llitbreiding of verbouwing
van de arbeidsplaats.

'Nieuw' betekent hier 'voor de eerste keer gebruikt op of na de datum dat dit besluit
in werking treedt'. Als dag van ingebmikneming wordt de datum aangehouden van de
vergunning om de arbeidsplaats te gebmiken. De hier genoemde minimum voor-
schriften bevatten regels voor:
- toezicht en organisatie;
- mechanische en elektrotechnische apparatullr en installaties;
- onclerhoud;
- explosieven en ontstekingsmiddelen;
- verbindingss/egen;
- arbeidsplaatsen in de open lucht;
- gevafenzones;
- eerste-hulpLritrusting;
- natuudijke en kunstmatige verlichting;
- sanitaire voorzieningen;
- mijnafval- en opslagplaatsen;
- bijgebouwen;
- zwangefe vrouwen en zogencle moeclers;
- gehandicapte werknemers;
- ontginning.

Bestaande arbeidsplaatsen krijgen maximaal negen jaar de tijd voor aanpassing aan cle

eisen van dit besluit. Die aanpassingstermijn gaat in op de dag dat besluit in werking
treeclt.



Controle op de noleving

De I-SZ§í kan de verplichtingen die dit besluit aan de werkgever oplegt, afdwingen via

een eis tot naleving. AIs die het niet eens is met die eis, dan is beroep mogelijk bij de

80 minister van Sociale Zaken en §íerkgelegenheid. Daarvoor moet binnen zes weken
een bezwaarschrift ingediend worden via de I-SZW. Indiening van zo'n bezwaarschrift
heeft tot gevolg dat de verplichting wordt opgeschort, tenzij ll.et gaat om een eis in
verbancl met onmiddellijk gevaar voor veiligheid of gezondheid. Die kan slechts wor-
den opgeschofi door de president van de rechtbank.

Consequenties voor overige wetgevi ng

Op grond van 13 van dit (ontwerp-)besluit blijyen bepalingen uit het VBF van kracht,
voof zovef zii oyef onderwerpen gaan die niet in dit besluit voorkomen, of wanneer
de bepalingen uit het \aBF verder gaan.

§triizigingen in de biilage van de richtlijn die gevolgen hebben voof de regels van dit
besluit (inclusief het tiidstip waafop ze in werking treden) zullen gepubliceerd wor-
den in de Staatscourant.



BIJAGEN

ARTIKEL 24 ARBOWET
Hieronder vindt u volledige tekst van afiikel24 van de Arbowet

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wclrclen regelen gesteld ter verze-
kering van de veiligheid, ter bescherming van de gezondheid en ter bevordering
van het welziin van cle werknemers in verband met c1e arbeid. De ontq/erptekst van
een algemene maatregel van bestuur wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staats-

collrant, alvorens hij om advies wordt gezonden aan de Raad van State.

2. De tn het eerste lid bedoelde regelen kunnen betrekking hebben op:
a. de afmetingen, de inrichting en de veilige staat van gebouwen, terreinen, sche-

pen en andere arbeidsplaatsen;
b. verkeerswegen binnen een bedrijf of een inrichting;
c. vluchtwegen in verband met mogelijke gevaren;
d. het voorkomen, beperken en bestriiden van brand of ontploffing en de beveili-

ging tegen deze gevaren;
e. beveiliging tegen de gevaren, verbonden aan het gebruik van elektriciteit;
f. de beveiliging tegen stralingsgevaar;
g. de toetreding van daglicht;
h. de beveiliging tegen gevaar van het werken onder overdruk;
i. de vedichting;
j. de temperatuur en het klimaat;
k. de Iuchtvcrvcrsing:
1. het ontstaan en de verspreicling van gassen, dampen, nevels of stof;
m. de zindelijkheid;
n. het verschzrffen van drinkwater of andere clranken;
o. geluid en trillingen;
p. dag- en nachtverblijven, schuilgelegenheden en rustruimten;
q. kleding, kledingbergplaatsen, kleedruimtes, toiletten en wasgelegenheden;
r. zitgelegenheden;
s. het gebrr-rik van, de omgang met of de opslag van gevaadilke stoffen;
t. de cleugdelijkheicl, de opstelling, het gebruik en de beveiliging van installaties,

machines, werktuigen, toestellen, gereedschappen, reseloirs, transpofimid-
delen cn andere micldelen die betrokken zrin bli of verband houden met het
verrichten van arbeicl;

u. persoonlijke beschenningsmiddelen;
v. het voorkomen van ongevallen;
w. het voorkomen van vcrgiÍtiging, besmetting of beroepsziekten;
x. de taal waarin veiligheidsaanduiclingen of gebruiksaanwijzingen zijn gesteld;
y. communicatiemogclijkhcclen r.an werknemers clie gcisoleerd arbeicl verrich-

ten;
z. informatieverschaÍïing inzakc doel cn resultaat van clc arbeicl;
aa. het werktempo, de inhoud en organisatie van cle arbeicl, alsmecle de ergonorni-

sche aspecten van de ar-beid voor zover niet betrekking hcbbcncl ql cle veilig-
heid en de gezondheid;

ab. de anclere onderwerpen clan clie gcnoemd in dc onclerclelcn y tot cn mct aa, .

welke worden bestreken door artikel 3, onder f, voor zover niet betrekking
hebbend op cle veiligheid en de gezondheid, en h;

ac. het r-ritzicht naar buiten;
acl. kantincs en schaftgelegenheclen.
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De in het eerste lid bedoelde regelen kunnen tefi a I],zien van alle of bepaalde
arbeid alsmede in verband met onderwerpen, als bedoelcl in het tweede lid, betrek-
king hebben op:

^. de ergonomische aspecten van cle arbeid voor zover betrekking hebbend op de
veiligheid en cle gezondheid, de wiize waarop voor het oyerige de arbeid wordt
verricht en de overige arbeidsomstandigheden;

b. de ergonomische vereisten wà raan werktuigen, machines, toestellen en
andere hr.rlpmiddelen bij de arbeid moeten voldoen;

c. het beperken van c1e gevolgen van brand, van ontploÍÏing, van straling en van
verspreicling .r.an gassen, dampen, nevels of stof;

d. de lichameliike of geestelijke geschiktheid; ervaring, deskundigheid en leeftijd
van pefsonen;

e. het trii de arbeid uitoefenen van deskundig toezicht, de aanwezigheid daarbij
van cleskundige hulp en de taak van cle met zodanig, toezicht of zodanige hulp
belaste personen;

f. vereisten waaraan moet zijn voldaan bij het verichten van arbeid;
g. het verrichten van onclerzoekingen, beproevingen of metingen, het uitreiken

van bewijsstnkken omtrent het resultaat claarvan;
h. de aanwezigheid van bewijsstukken;
i. het registreren, melclen en bewaren van gegevens;

i. het bij zich clragen van een middel tot herkenning van aan de arbeid verbonden
gevafen;

k. de aanwezigheid van instructies, gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen;
l. de wijze van verpakking en kenmerking van voorwerpen of stofÏ'en;
m. de duur van de arbeid in verband met de daa:raan verbonden gevaren;
n. het verschulcligd zijnvàÍt de kosten als gevolg van de toepassing van het krach-

tens dit lid bepaalde .

De in het eerste lid bedoelde regelen kunnen inhouden:
í1. een verbod om bepaalde bil die maatregel omschreven arbeicl te vefflchten of

te doen verrichten u/aaraan bijzondere gevaren voor de veiligheid of cle

gezondheicl zijn verbonden;
b. ecn verbod om bepaalde bij die maatregel omschreven arbeid te verrichten of

te doen ve rrichten, indien met betrekking tot die arbeid niet aan cle bij of krach-
tens die maatregel vastge stelde voorwaarden of voorschriften is voldaan;

c. een verbocl om bepaalde bij die maatregel omschreven stoffen of voorwerpen
voorhanden te hebben, u/aaraan bijzondere gevaren voor de veiligheicl of de
gezondheid ziin verbonden;

cl. een vcrbod om bepaalde bij clie maatregel omschreven gevaailijke stoffen of
voorwerpen voorhanden te hebben, indien met betrekking tot die stoffen of
voorwerpen niet aan de bij of krachtens die maatregel vastgestelde voorwaar-
den of voorschriften is volclaan.

Regelen als bedoelcl in het eerste lid ter voorkoming of bestrijding van silicose of
andere stoflongziekten, clan wel andere ziekten die het gevolg kunnen zijn van het
inademen van stofdeelties, kunnen mede strekken tot bescherming van cle gezond-
heicl van anderen dan werknemers.

De in het eerste lid bedoelde rcgelen kunnen betrekking hebben op andere oncler-
werpen dan clie welke zijn genoemd in het tweecle en derde lid, indiet-r dat nood-
zakelijk is ter Lritvoering van krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap vastgestelde verplichtingen die betrekking hebben op
de bescherming tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten of op de arbeidshy-
giëne.



OVERZICHT VAN EG-RICHTLIJNEN EN

ARBOBESLUITEN

R/CHIIIJNEN
Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende cle rninimum voor-
schriften inzake cle tenuiwoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbe-
tering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van taerkneemsters tijdens de
zutangerscbetp, na de beualling en tijdens de lactatie (tiende bijzondere richtlijn in
de zin van artikel 16, lid l, van Richttijn 89/391/EEG)

Richtlijn 92/91/EEG van de Raad van 3 novembe r 1 992 betreÍïende de minimum voor-
sclrriften ter verbetering van de bescherming van de veiligheid en de gezonclheicl in
de uinningsindustrieën die delJitoffen utinnen met bebulp uan boringen (elfde bij-
zondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtliln 89/391/EEG)

KADERRICHII./JNEN
Richtlijn van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoedegging van maatre-
gelen ter bevordering van de verbetering van de aeiligbeid en gezondheid utut de
tuerknemers oP het uerk (:89/391/EEG).
In: Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. L 183 van 29.6.89, blz. 1 - 8.

B I J ZO N D E RE RI CHT L/JNEN
Richtlijn van de Raacl van 30 november 1989 betrefÍènde minimum voorschriften
inzake veiligheid en gezor-rdheicl voor arbeidspktatsen (eerste bijzondcre richtliin in
de zin van artikcl 16, lid 1, van Richtliin 89/391/EEG) (89/651í/EEG).
In: Pnblikatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. L393 van30.l2.a9,blz. 1 - 12.

Richtlijn van de Raacl van l0 november 1989 betrefÍènde minimumvoorschriften
inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik yan ctrbeidsmiddelen op de arbeids-
plaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn
a9 B9 t /EEG) (:89 / 65 5 /EtsG).
In: Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, ff. L393wn 30.12.89, blz. 13 - 17.

Richtlijn van de Raad van 30 november 1989 betreffende minimumvoorschr'Íten
inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik op het werk van persoonlijke bescher
mingsmiddelen door de werknemers (derde bijzondere richtliln in de zin van artikel
16, lid 1, van tuchtlijn 89/39r/EEG) (89/656/EEG).
In: Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. L393 van 30.12.89, blz. 18 - 28.

Richtlijn van de Raad van 29 mei 1990 betreffende de minimum veiligheids- en
gezonclheidsvoorschriften voor het manueel banteren uan laslen met gevaar voor
met name rugletsel voor de werknemers (vierde bijzondere richtliin in de zin van arti-
kel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (90/269/EEG).
In: Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. L 156 van 21.6.9O,b12.9 - 13.
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Richtlijn van de Raad van 29 mei 1990 betreffende de minimum voorschriÍten inzake
de veiligheid en gezondheid met betrekking tot het s/erken met beeldscbermappa.ra-
tuur (viifde bifzondere richtlijn in cle zin van artikel 16, lid l, van RichtlijnS9/391/EEG)
(90/27O/EEG).
In: PublikatiebladvandeEuropeseGemeenschappen, nr. L156var,2l.6.90,blz. 14-la.

Richtlijn van de Raad van 28 juni 1990 betreffende de bescherming van de werknemers
tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk (zesde bijzon-
dere richtlijn in de zin van artikel 16, lid l, van Richtlijn 89/391/EEG) (9j/394/EEG).
In: Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. L 196 van 26.7.9O,b12. I -7.

Richtlijn van de Raad van 26 november 1990 betreffende de bescherming van de
werknemers tegen de risico's va;Ír blootstelling actn bioktgiscbe agentia op het werk
(zevende biizondere richtlijn in de zin van aÍtikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)
(9O/679/EEG).
In: Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. L371+va;n3l.l2.90,blz. I - 12.

Richtliin 92/57/EEG van de Raacl van 24 jlni 1992 betreffende de minimumvoor-
schriften inzake veiligheid en gezonclheid voor tiideliike en mobiele bouuplaa.tsen
(aclrtste bijzondere richtlijn in de zin vafl artikel 16, lid f , van Richtlijn 89/391/EEG).
In: Ptrblikatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. L245 van26.8.92,b12.6 - 22-

Richtlifn 92/5A/EEG van de Raad van 21 ilni 1992 betreffende de minimumvoor-
schriften voor de ueiligbeids- en gezondbeidssignalering op het werk (negende bij-
zondere richtlijfl in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG).
In: Publikatieblaclvan de Europese Gemeenschappen, ff. L245vat26.8.92,b12.23'42.

ARBOBESIU/IEN
De besluiten zijn terug te vinden in het Staatsblad. Tussen haakjes staat het iaartal en
het nummer van het Staatsblad.

Besluit arbeidsmiddelen
Besluit van 14 oktober 1993 tot vaststelling van minimum voorschriften inzake veilig-
heicl en gezondheid bii het gebmik cloor werknemers Yan arbeiclsn-riddelen op de

arbeidsplaats (Staatsblad, 1993, 537).

Besluit arbeidsplaatsen
Besluit van 8 oktober 1993 tot vaststelling van minimum voorschriften inzake veilig-
lreicl en gezonclheid voor arbeiclsplaatsen (Staatsblacl, 1993, 5 34).

Besluit bee ldscberntuterk
Besluit van 10 december 1992, houdende regels met betrekking tot het verrichten van
aócicl met beeldschermapparatuur (Staatsblad, 1992, 677 ).

Beslwit fysieke belasting
Ilesluit van 27 ianloari 1993 tot vaststclling van regels tcr bescherming van werkne-
mers tegen de gevaren van fysicke belasting tijdens de arbeicl (Staatsbtacl, 1993, 68).

B esluit kankeru eruekkende strlfen en processe n
Besluit van 4 februari 1994 tot vaststelling van voorschriftcn ter bescherming van
werknemers tegen de gevaren van blootstelling aan kankerverwekkende stofÍèn en
processeÍr op het werk (Staatsblad, 1991,9l).



B e sluit p ers o onlij k e b e s c b e rmin gsmi d de I en
Besluit van 15 juli 1993 tot vaststelling van minimum voorschriften inzake veiligheid
en gezondheid voor het gebruik op het werk van persoonlijke beschermingsmiddelen
door de werknemers (Staatsblad, 1993,442).

Besluit ueiligb eids- en gezondb eidssignalering
Besluit van I oktober 1993 tot vaststelling van minimum voorschriften voor de veilig-
heids- en gezondheidssignalering op het werk (Staatsblad, 1993,53O).
De ontwerp-besluiten vindt u in de Staatscourant. Tussen haakjes staan de datum en
het nummer.

Besluit zutangere taerkneemsters
Besluit van 2 mei 1994 tot vaststelling van voorschriften ter bevordering van de ver-
betering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tiidens
de zwangerschap en de lactatie (Staatscourant, 17 februari 1993,33).

Besluit biologiscbe agentia
Besluit van 17 mei 1994 tot vaststelling van minimum voorschriften ter bescherming
van werknemers tegen de gevaren van blootstelling van biologische agentia op het
werk.

Ontu erp-B ouup roc e sb es luit Arb e i ds o mst an digb e d.erua e t
Besluit houdende regels met betrekking tot het verrichten van arbeid op tijdelijke en
mobiele bouwplaatsen (Staatscourant, 29 september 1993, L86).

Ontwerp-Besluit utinningsindustrie in dagbouu
Besluit tot vaststelling van minimum voorschriften ter verbetering van de bescher-
ming van de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de winningsindustrie in
dagbouw (Staatscourant,23 jt'rli 1993, 138).
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De Arbowet Compleet
Toelichting,/s/ettekst/treFil/oordenlijst/register
Vijfde gewijzigde druk, mei 1994, í 22,50, J.H. Kwantes, L. Hoogendijk

Het Veiligheidsbesluit Restgroepen
Complete tekst/toelichting/adressen/register
Tweede gewijzigde druk, mei 1993, Í 17,50, §f.C.M. te Riele,
J.H. Kwantes, L. Hoogendijk

Het Veiligheidsbesluit Fabrieken of Werkplaatsen
Complete tekst/toelichting,/adressen/register
Vierde gewijzigde druk, fi]/rti 1994, f 27,-,W.C.M. te Riele, J.H. Ks/antes,
L. Hoogendijk

Nieuwe gtenzeí aan arbeidsomstandigheden
Europese richtlijnen en hun invloed op de Nededandse situatie
Vijfde gewijzigde druk, september 1991, I 24,-,'U/.C.M. te Riele,
J.H. Kwantes, L. Hoogendiik

Arbeidsomstandigheden en aansprakelijkheid
'Wetgeving en lurisprudentie
Eerste druk, jufii 1994, Í 17,50, S. Foks, J.H. Kwantes, L. Hoogendijk

Arbowet onder de loep
Arbeidsomstandigheden en medezeggenschap
Eerste druk, maaÍÍ 1994, I 26,-, J.H. Kwantes, L. Hoogendiik

Rij ksoverheid en Arbowet
Taken en verantwoordelijkheden bii het invoeren van arbo-beleid
Eerste druk, april 1992, Í lO,-,t. Hoogendijk

Kortcyclische arbeid
Ergonomische aanpak van nek-, schouder- en armklachten
Eerste druk, september 1992, Í 38,-, c. Huppes

Ergonomie op de werkplek
Tweede gewijzigde druk, mei 1993, í 25,-, K. Poll

Naar een nieuwe werkplek
Nieuwbouw en verbouw profiteren van een ergonomische aanpak
Eerste druk, januari 1993, f28,-, K. Poll

Prettig werk op een gezond kantoor;
Uw arbeidsomstandigheid op kantoor
Derde gewijzigde druk, mei7994, Ï lO,-,1. Roorda



Serie Arbeidsomstondigheden in de eroktilk (Ae)

Prijs: / 15,- per uitgave

Veilige inrichting van de bouwplaats
Eerste druk, mei 1993, AlP-nummer I

Veil.ig hijsen
Tweede gewijzigde druk, december 1992, AlP-nummer 7

Brandpreventie tijdens de bouw
Tweede gewijzigde druk, januari 1992, AlP-nummer 9

Veilige kraanbaken en kraanopstellingen
Tweede gewijzigde druk, juni 1991, AlP-nummer 10

Veilig werken op hoogte met valbeveiliging
Gewijzigde herdruk, oktober 1993, AlP-nummer 13

Gezond tillen, trekken en duwen
AlP-nummer 17, Eerste dn;k, aprrl 1994

Arbo-i nstructieploten :

Prijs: / 20,- per stuk

EHBO-instructieplaat
Instructieplaat brandpreventie
Instructieplaat hand- en armseinen bil het hiisen

Prokti 
i 
kgidsen orbeidshygiëne

Priis: / 0,85 per pagina

Opsporen en beoordelen van informatie over toxische stoffen
Eerste druk, april 1994, FJ. Jongeneelen en A. W'. Zwaard

Toxische-stoffenbeleid: opzetten en uitvoeren
Eerste.druk, juni 1994, A. §Testenend en T. Stevens

Bronbestrijding: vrijkomen van toxische stoffen beperken
Eerste druk, jrni 1994, Th. J. Heesen en A.W'. Zwaard

Toxische stoffen en werkende mens effectief scheiden
Eerste druk, itrni 1994, A. W'estenend en T. Spee
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ADRESSEN

88 Nededands Instituut voor Arbeids-
omstandigheden (NIA)
De Boelelaan 30
Postbus 75665
1070 ARAmsterdam
tel. (020) 54 98 6tt

Ministerie van Sociale Zaken etr
Werkgelegenheid
Anna van Hannoverstraat 4
Postbus 90804
2509 LV Den Haag
tel. (070) 33 34 444

Arbeidsinspecties (I-SZW):

Eerste district
Sint Pieterskade 26
Postbus 300
6200 AH Maastricht
tel. (043) 2t 92 5r

ïSeede district
Vismarktstraat 28
Postbus 90109
4800 RA Breda
tel. (o76) 22 34 oO

Derde district (tevens Inspectie
van de Havenarbeid)
Stadionweg 43c
Postbus 9580
3007 AN Rotterdam
tel. (010) 47 983oo

Vierde district
Florijnburg 4l
Postbus 7001
3430 JA Nieuwegein
tel. (o34o2) 94 5tt

Viifde district
Bredewater 18
Postbus 3013
27OO KN Zoetermeer
tel. (079) 71 01 0l

Zesde district (tevens Inspectie
van de Havenarbeid)
Leeuwendalersweg 2l
1055 JE Amsterdam
tel. (020) 58 t2 612

Zevende district
Engelse Kamp I
Postbus 30016
9700 RM Groningen
tel. (050) 22 58AO

Achtste district
Smedenstraat 280
Postbus 5011
74OO GC Deventer
tel. (o57oo) 11745

Arbo-adviesbureau
(onderdeel van RBB)
Postbus 20012
2500 AE Den Haag
tel. (070) 37 67 41o

Federatie van Arbo-en Bedriffsge-
zondheidsdieÍrsten FAB
Postbus 82157
2508 ED Den Haag
tel. (070) 35 442oo

Landelijke vereÍrigiÍrg voor (Inter)
Gemeenteliike Arbo- en bedriifs-
gezoÍrdheidsdiensten LIGA
Postbus 85300
3508 AH Utrecht
tel. (030) 523004

Vereniging van Onafhankeliike
Arbo-diensten VOAD
Dreeftoren, Haaksbergweg 53
1101 BR Amsterdam
rel. (020) 69 t7 419

TNO Preventie en Gezondheid
(TNO-PG)
Postbus 124
2300 AC Leiden
tel. (071) 18 11 81



De invloed van de EG-regelgeving neemt hand 
over hand toe: de EG wordt de belangrijkste 
regelgever op arbogebied. Zo is per 1994 de 
Arbowet ingrijpend gewijzigd, vooral als 
gevolg van de EG-Kaderrich~ijn .over veiligheid 
en gezondheid op het werk. Daarnaast zijn er 
tal van bijzondere EG-rich~ijnen, die ook bin
nen de Nederlandse wetgeving zijn opgenomen 
of dat nog moeten worden in de vorm van 
'Arbobesluiten.' De roep om vereenvoudiging 
van de arbowetgeving wordt steeds luider, 
mogelijk resulterend in één groot Arbobesluit. 

Tien recente Arbobesluiten staan in dit boek 
centraal. Van zeven Arbobesluiten is de volle
dige wettekst met een uitgebreide toelichting 
opgenomen. Tevens is van een drietal ontwerp
besluiten de wettekst met toelichting opgeno
men. Deze ontwerp-besluiten bevinden zich in 
een vergevorderd stadium e.n geven een goed 
beeld van het uiteindelijke Arbobesluit. In de bij
lagen wordt nuttige achtergrondinformatie ge
geven. 

De NIA juridische reeks bestaat verder uit: 
• De Arbowet compleet 
• Nieuwe grenzen aan arbeidsomstandigheden 
• Het Veiligheidsbesluit Fabrieken of 

Werkplaatsen 
• Het Veiligheidsbesluit Restgroepen 
• Arbeidsomstandigheden en aansprakelijkheid 

Aangezien de wet- en regelgeving rondom 
arbeidsomstandigheden zich blijven ontwikke
len, zullen in de juridische reeks steeds herdruk
ken verschijnen. Wie verzekerd wil zijn van de 
laatste stand van zaken, kan een abonnement 
nemen. Zie voor prijzen, abonnement en bestel
wijze de meegehechte antwoordkaart. 
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