
De tien meest gestelde vragen

een risico-inventarisatie en -evalu-
atie geldt voor elk bedrijf(ofinstel-
ling), ongeacht de omvang van het be-
drijf. Ook overheidsinstellingen zijn
verplicht een risico-inventarisatie en
-evaluatie op te stellen. Deze algeme-
ne verplichting betekent bijvoorbeeÌd
dat ook een klein bedrijfmet twintig
personeelsleden een risico-inventari-
satie en -evaluatie moetmaken. Niet
alleen grote industriële bedrijven
hebben deze verplichting maar ook
een klein handelskantoor.

4. Hoe specifiek moet de risico-inuen-
tarisatie en -eualuatie word,en uitge-
uoerd?
Art. 4 van de vernieuwde Arbowet
geeft een aantal onderwerpen aan
die in ieder geval moeten worden
vermeld in de risico-inventarisatie
en -evaluatie: gevaren van de werk-
tuigen, machines, toestellen en an-
dere hulpmiddelen bij de arbeid; ge-
varen van stoffen ofpreparaten
'\¡/aarmee wordt gewerkt; gevaren
door de inrichting van arbeids-
plaats; gevaren die niet kunnen wor-
den vermeden; gevaren voor speci-
freke categorieën werknemers (bij-
voorbeeld oudere ofjeugdige werk-
nemers); de maatregelen die worden
genomen in verband met de gesigna-
leerde gevaren, en de samenhang
tussen die maatregelen.
Andere mogelijke risico's moeten na-
tuurlijk ook opgenomen worden. Dit
kan aandacht betekenen voor proce-
dures, bijvoorbeeld: hoe gaan lei-
dinggevenden met arboproceduïes
om, of hoe gaan werknemers om met
procedures inzake het dragen van
persoonlijke beschermingsmiddelen.
De risico-inventarisatie en -evalu-
atie behoeft niet zeer gedetailleerd
te zijn als de risico's daartoe ook
geen aanleiding geven. Zodraderi-
sico's groter worden zal de mate van
gedetailleerdheid ook moeten toene-
men. Dat wil zeggen dan zullen de
risico's op afdelingsniveau ofzelfs op
functieniveau binnen een bedrijf

geïnventariseerd en geëvalueerd
moeten worden.

5. Mag een bedrijf het zelf uituoeren?
Ja; een bedrijfmag de risico-inventa-
risatie en -evaluatie zelf uitvoeren.
Maar op den duur moet elk bedrijf
zich laten bijstaan door een (gecertifi-
ceerde) arbodienst. Deze verplichting
wordt gefaseerd ingevoerd, namelijk
op ljanuari 1996 en ljanuari 1998.
In het novembernummer van Ar-
beidsomstandigheden Concreet staat
het overzicht welke bedrijfstakken
zich op welk tijdstip bij een arbo-
dienst moeten aansluiten.
De arbodienst zal moeten bekijken of
het bedrijf een goede risico-inventari-
satie en -evaluatie heeft gemaakt, en
of het bedrijf rekening heeft gehou-
den met de nieuwste inzichten op het
terrein van arbeidsomstandigheden.
Daarnaast zal de arbodienst het be-
drijfdienen te adviseren over de te
nemen maatregelen.

6. Wordt er een bepaalde methodieh
uoorgeschreuen?
Nee; hoewel er verscheidene risico-
inventarisatie en evaluatie metho-
dieken bestaan, schrijft de Arbowet
geen methodiek voor. Elk bedrijf
kan dus zelf een methodiek inzake
de inventarisatie en evaluatie van
risico's in elkaar schroeven. De
vraag is ofhet slim is om opnieuw
het wiel uit te vinden (1). In sommi-
ge branches ofbedrijfstakken zijn of
worden initiatieven genomen om
speciaal voor deze branche ofbe-
drijfstak een methodiek te maken.
Het verdient aanbeveling om eens te
informeren bij een branche- of be-
drijfstakorganisatie naar het moge-
Ìijke bestaan vaÍt zo'tt methodiek.

7. Moet de risico-inuentarisatie en
-eualuatie naar de At worden toege-
zonden?
Nee; In tegenstellingtot het arbojaar-
plan en het arbojaarverslag hoeft dit
bij de risico-inventarisatie en -evalu-

Risico-inventarisatie en -evaluatie
voor elke situatie
Jan Harmen Kwantes

7. Waarom is d,e risico-inuentarisatie
eru -eualuatie zo belangrijh?
Omdat een goed uitgevoerde risico-
inventarisatie en -evaluatie belang-
rijke bouwstenen oplevert voor een
goed arbo- en ziektev erzuimbeleid.
Daarnaast is de risico-inventarisatie
en -evaluatie mede van belang voor
het vaststellen van een goede voor-
lichting en onderricht; ondersteu-
ning door (arbo)deskundigen; be-
drijfshulpverlening; frequentie van
het periodieke arbeidsgezondheids-
kundig onderzoek.

2. Welhe risico's moeten er geïnuenta-
riseerd en geëualueerd. worden?
In principe moeten alle risico's op
het terrein van de Arbowet geïnven-
tariseerd en geävalueerd worden.
Dat wil zegger' risico's op het terrein
van veiligheid, gezondheid en wel-
zijn. In eerste instantie zal een be-
drijf dus alle risico's op een rij moe-
ten zetten. Te denken valt aan de ri-
sico's die te maken hebben met ge-
vaarlijke stoffen en lawaai, maar
ook met lopende band arbeid. Als dit
gebeurd is beschikt het bedrijfover
een (meestal) uitgebreide lijst van
risico's. Deze risico's zullen beoor-
deeld moeten worden. Het bedrijf
zal tevens moeten kijken of de risi-
co's zodanig zijn dat er (wettelijke)
normen worden overschreden. Dit
heet de risico-evaluatie.
Het ligt voor de hand dat naar aan-
leiding van de risico-inventarisatie
en -evaluatie er een aantal risico's
aangepakt moeten worden. DaL zal
niet allemaal tegelijkertijd kunnen,
zodat het bedrijf prioriteiten zal
moeten vaststellen:'Welke risico's
willen we het eerst aanpakken en
welke risico's moeten over enige tijd
aangepakt worden?'. Dit vergt een
pÌanmatige aanpak van het be-
treffende bedrijf.

3. Moet elk bedrijf een risico-inuenta-
risatie en -eualuatie maken?
Ja; de verplichting tot het maken van

Per I januari moet de vernieuwde Arbowet in werking tre-
den. Een van de belangrijkste wijzigingen is de verpl¡cht¡ng
tot het maken van een risico-inventar¡satie en -evaluat¡e. De-
ze verpl¡chting wordt verwerkt in art. 4 van de Arbowet. In
dat artikel stond al de verpl¡chting voor alle bedrijven om ar-
bobeleid te voeren, en de verpl¡chting voor bedrijven met
lOO of meer werknemers om een arbo¡aarplan te maken.
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atie niet te gebeuren. Wel moet een
afschrift worden toegezonden naar de
(arbo)deskundigen van de arbodienst
en naar de ondernemingsraad (on).
Daarnaast moet iedere werknemer
van de risico-inventarisatie en -eva-
luatie kennis kunnen nemen.
Indien een werkgever gebruik
maakt van inleenkrachten, moet hij
een deel van de risico-inventarisatie
en -evaluatie aan de werkgever van
de inleenkrachten toezenden. Name-
lijk dat deel wat betrekking heeft op
de arbeidsplaats waar de ingeleende
werknemers komen te werken. Deze
bepaling is van groot praktisch be-
lang omdat het ook geldt voor uit-
zendkrachten.

8. Heeft de on een instemmingsrecht
inzahe de risico-inuentarisatie en -

eualuatie?
Nee; maar de werkgever moet wel
vooraf overlegplegenmet de oR, in-
dien hij een plan van aanpak (onder-
deel van het arbobeleid) wil opstellen
als gevolgvan de risico-inventarisa-
tie en -evaluatie. Dit recht op overleg
voorafmet de werkgever geldt na-
tuurlijk ook voor het arboj aarplan.

9. Is het opstellen ucln een risico-in-
uentarisatie en -eualuatie een éénma-
lige gebeurtenis?
Ja,tenzTj er aanleidingbestaat om de
risico-inventarisatie en -evaluatie te
wijzigen. De Arbowet geeft een over-
zicht wanneer dat moet gebeuren: in-
dien de ervaringen daartoe aanlei-
ding geven; indien gewij zigde werk-
methoden of werkomstandigheden
daartoe aanleiding geven; indien zich
belangrijke wijzigingen voordoen in
de standvan de techniek, de bedrijfs-
gezondheidszorg, de ergonomie of de
arbeids- en bedrijfskunde.

10. Mag een bedrijf gebruih mahen
uan reeds bestaønde risico-inuentari-
saties en eualuaties?
Ja, dat is mogelijk. Op grond van eer-
dere wettelijke voorschriften, bijvoor-
beeld in het kader asbest en geluid,
bestaan er reeds inventarisatie en
evaluatie-verplichtingen. De hieruit
voortvloeiende gegevens kunnen na-
tuurlijk worden overgenomen, mits
niet verouderd, in de algemene risico-
inventarisatie en -evaluatie.

Noot
1. Een overzicht van bestaande risico-in-
ventarisatie en -evaluatie instrumenten
staat in het boekje: 'Instrumenten op het
terrein van Arbeid en Gezondheid; een
eerste inventarisatie; C. Meulenbeld &
P. van Lingen; lua/ruec-rIvo, april 1993;

J 35 excl Brw en portokosten; bestellen
bij Nra,, afdeling Verkoop, tel. 020-
5498405.

Lasrook
Het artihel'Lasrooh beuat ueel
schadelijhe stoffen' uan Leon Brel¿el-
mans in Arbeidsomstandigheden
Concreet uan nouember 1993 heb ih
m.et ueel belangstelling gelezen. In de
aanhef wordt gemeld dat lassers eer-
der en (20Vo) uaher het arbeidsproces
uerlaten dan andere metaalbewer-
kers. Dit zou blijken uit Duitse en
Nederlandse studies. Graag had, ih
een opgaue gehad uan die studies.
Waarschijnlijk heeft de heer Brehel-
mans nooit de publihatie S 46-3 gele-
zen uan de Arbeidsinspectie. Aan de
hand uan die publihatie han men
toch wel enige conclusies trekhen met
betrekhing tot het op de juiste wijze
uentileren en øfzuigen uan lasrook.
In het artíhel stelt Brehelmans:'Ook
moet worden nagegaan of het zuur-
stofgehalte in de ruimte niet te laag
wordt, want dit heeft ueel inuloed op
gezondheid en arbeidsprestatie.' Wel-
lícht is het uoor de heer Brekelmans
niet geheel duidelijh, maar er be-
staan uerplichtingen ouer de inrich-
ting uan werkplaatsen. Sedert enige
tijd stoppen we geen Lassers meer in
een hlein hokje en doen dan alle deu-
ren en rcr,ìrlen dicht. De werhgeuer
dient duidelijk te zorgen uoor een
w erhlohaal, w aarin u ol doende u ers e

Iucht han homen. In uele geuallen
doet hij dat dan ooh. Wanneer las-
sers bouendien werhen in een lasca-
bine, dan heeft men een geïntegreer-
de afzuiging, die door een erkende

firma is ontwihheld. Het probleem
uan een schadelijhe hoeueelheid aan
lasrooh is door het gebruih ucrn een
g oe de I a s cøbine g eminimali s e er d.
Het probleem doet zich echter uoor,
døt niet elhe lasser een lascabine han
gebruihen. De grote werhstuhhen, zo-
als complete schepen die reparatie
behoeuen, passen niet in een lascabi-
ne. Vaah wordt dan in een besloten
ruimte gewerht. Nu geeft het vBF wel-
iswaar geen exacte omschrijuing uan
een besloten ruimte, maar we weten
uaah toch wel hoe zo'n ruimte eruit
ziet. De Arbeidsinspectíe stelt het
dan op prijs, dat er een werkuergun-
ning uoor het werken in een besloten
ruimte wordt opgemøakt (zie P 69).
Persoonlijh zou ik de in het P-blad
uoorgestelde uergunning niet gebrui-
hen, maar dat terzíjde. Voor het wer-
hen in zo'n besloten ruimte wordt ge-
steld dat het zuurstofgehalte op circa
20,8Vo moet liggen. Waar de heer
Brehelmans in zijn artihel het getal
177o uandaan haalt weet ih niet,
maar als bij een bedrijf in Neder-

land iemand in zo'n ruimte moet
werhen, dan han ih mij inderdøad
uoorstellen dat die persoon eerder uit
het arbeidsproces stapt dan een an-
der. Het uerbøast mij d,an ooh, dat
de heer Brehelmans eerder stelt dat
men het zuurstofgehalte in de gaten
rnoet houden. Het schíjrut, dat bij een
middelmatige inspanning uergend,e
arbeid, een zuurstofpercentage uan
7 7 7o bew u stzij nsu ern auw ing han op -

leueren. Vøak wordt die bewustzijns-
uernauw ing bew usteloo sheid g e -

noemd.
In het artihel wordt uermeld dat er
geen windsnelheden mogen plaøts-
uinden uan meer dan 2,8 m I s omdat
het dan moeílijh werhbaar zou zijn.
Vermoedelíjh praat de heer Brekel-
mctns ouer ruimtelijke uentilatie. We
praten dan ouer een snelheid uan 70
hrn lu. Bij een windsnelheíd uan cir-
ca 13 m I s ûrogen we geen hranen
meer gebruiken (onze interne regel);
dat is circa 47 hm lu. Toch wordt er
wel gelast in de open lucht bij die
snelheden.
Het lijkt mij dat er inderdaad bij het
werhen in een werhplaats wat min-
der luchtuerplaatsing moet zijn,
moctr om nu te stellen dat die grens
bij 2,8 m I s ligt, is wat ouerdreuen.
Voor de goede orde moet het uoor een
ieder toch duidelijh zijn, dat in een
puntafzuigunit uaah een snelheid.
wordt bereiht die aanmerl¿elijk hoger
ligt dan die 2,8 m I s.

Aanbeuolen literatuur: P 69,
145,176, CP 17, CV 2, S 6, 46-1 t I m
3 (Arbeidsinspectie)
vep artihelen 2 t I m 7, 79 t I m 97
Burgerlijh Wetboeh 7A: art 1638x
Arbowet ørt. 3

W. Vervloet, toezichthouder
Milieu & Veiligheid op een
scheepswerf

Arbo

Even recht zetten
In het artikel'Wat betekent de nieu-
we Arbowet voor bedrijven?'in het
novembernummer van Arbeidsom-
standigheden Concreet is de sugges-
tie gewekt dat alleen arbodiensten
bedrijven mogen adviseren en mo-
gen meehelpen aan de uitvoering
van maatregelen. Dat is onvolledig,
want ook andere deskundigen dan
arbodiensten mogen dit doen.
(jhk)
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