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ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

ARBOWET

ARBOBESLUIT

ARBOREGELING

ARBO BELEIDSREGELS

NORMEN EN RICHTLIJNEN

ARBO INFOAMATIEBLADEN

WETGEVING

Semi wetgeving



ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Arbowet regelt in hoofdlijnen

•Arbeidsomstandigheden en verhoudingen 

tussen werkgever en werknemer 

Arbobesluit en regelingen zijn de 

nadere regels

•Ter bepaling van specifieke zaken zoals 

fysieke belasting maar ook:

•7.4.4 deugdelijkheid ladders

•7.4.5 kwaliteit en constructie van steigers

Arbo beleidsregels zijn de invulling



ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Arbowet en uitgangspunt.

De werkgever voert een zo goed mogelijk 

arbeidsomstandighedenbeleid

De werkgever voert, binnen het algemene 

arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid met betrekking 

tot het ziekteverzuim van de werknemers. 

Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt 

de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk 

vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich 

brengt. 

De werkgever neemt bij het voeren van het 

arbeidsomstandighedenbeleid de maatregelen die nodig 

zijn ter voorkoming en beperking van zware ongevallen
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Arbowet Arbeidshygiënische strategie

1. Bronaanpak

Verkleinen van de bron

Wegnemen van de bron

Afschermen van de bron

2. Organisatorische maatregelen

Bronafzuiging

Ruimteventilatie

3. Scheiden van mens en bron

4. Persoonlijke beschermingsmiddelen



ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Systematiek
met behoud van huidige beschermingsniveau

Publiek domein                   Doelvoorschriften

De werkgever zorgt voor de veiligheid en gezondheid van werknemers inzake 

alle met arbeid verbonden aspecten…………



ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Publiek domein                       Doelvoorschriften

• Indien geen handhaafbare doelvoorschriften, dan wordt  

voorzien in procesnormen met agendabepaling

• Indien niet aan doelvoorschriften kan worden voldaan is

er mogelijkheid tot toepassing van het 

redelijkerwijsbeginsel met stappenplan en plan van

aanpak

• Heldere concrete doelvoorschriften met zo mogelijk

onderbouwde grenswaarden



ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Systematiek

Private  domein                   Middelvoorschriften

MET WELKE MIDDELEN EN HOE VOLDOEN AAN  

DOELVOORSCHRIFTEN

MAATWERK EN DRAAGVLAK

1.Individueel per bedrijf

2.Per sector 

3. Per bedrijfstak



ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

• Individueel in managementsysteem

• A bladen

• CAO

• Arbo CAO

• Arbo Catalogus

• Risico-Inventarisatie

• Algemene Leidraad

Middelvoorschriften, waar en hoe?
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Brochure en Catalogus

Onderscheid

• De Branchebrochure (AI)

– Branchebrochure bouwplaats

• De arbocatalogus (Wg- Wn) (VORMVRIJ)

– Arbocatalogus bouwplaats
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Branche brochure :

• Is document van de AI, met de 5 belangrijkste 
risico’s in branche

• Voorlichtend karakter

• Branche of sector gericht

– Belangrijkste arbeidsrisico’s

– Belangrijkste verplichtingen

– Uitleg werkwijze en handhaving Arbeidsinspectie
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Brochure bouwplaats:

Bevat ±18% van de ziekmakers en ongeval veroorzakers

Verplichtingen

•Kenmerk bouwplaats

•Risico’s Arbeidsplaats

•Arbeidsmiddelen & nog 3 voor de sector minder 

relevant onderdelen zoals gevaarlijke stoffen, 

geluid, trilling en PBM.s
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Brochure bouwplaats:

elke tijdelijke of mobiele arbeidsplaats 

waar civieltechnische werken of 

bouwwerken tot stand worden gebracht.
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ARBOCATALOGUS

• Afspraken tussen werkgevers en werknemers

• Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

• Geven inzicht in de middelen

• Goede praktijken, NEN normen, handleidingen,  
eigen normen en richtlijnen ( stroomschema?

• Marginaal getoetst door de AI, geeft de 
catalogus voldoende invulling aan de wettelijke 
doelstelling
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ARBOWET
Het blijft een verantwoordelijkheid van de 

werkgever

De RI & E is leidend.
•Geef je in de RI & E aan wat jouw risico’s zijn.

•Heb je daarvoor een plan van aanpak

•Heb je daarin je zaken geregeld

Dan heb je het goed voor elkaar.
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ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Zijn een  aangelegenheid waar wij 

als werkgevers in alle 

redelijkeheid onze sociaal 

maatschappelijke 

verantwoordelijkheid in wensen te 

nemen, en dat ook doen.


