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1. Europese wetgeving 
Artikelen uit de richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk 
 
N.B. Achter de artikelen wordt met (EU) aangegeven dat het om Europese wetgeving 
gaat. 
 
Afdeling II Verplichtingen van de werkgevers 
Artikel 5 Algemene bepaling (EU) 
1. De werkgever is verplicht te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de 

werknemers inzake alle met het werk verbonden aspecten.  
2. Indien een werkgever overeenkomstig artikel 7, lid 3, een beroep doet op 

deskundigen (personen of diensten) van buiten het bedrijf en/of de inrichting, 
ontslaat dit hem niet van zijn verantwoordelijkheden op dat gebied.  

3. De verplichtingen van de werknemers op het gebied van de veiligheid en de 
gezondheid op het werk doen geen afbreuk aan het beginsel van de 
verantwoordelijkheid van de werkgever.  

4. Deze richtlijn vormt geen belemmering voor de bevoegdheid van de Lid-Staten tot 
uitsluiting of vermindering van de verantwoordelijkheid van de werkgevers voor 
feiten die te wijten zijn aan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden buiten 
de wil van de werkgevers of buitengewone gebeurtenissen, indien de gevolgen 
van die omstandigheden of gebeurtenissen ondanks alle betrachte zorgvuldigheid 
niet hadden kunnen worden voorkomen.  
De Lid-Staten zijn niet gehouden de in de eerste alinea bedoelde bevoegdheid uit 
te oefenen.  

                                                 
1 Het NIBHV besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de tekst, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
eventuele inhoudelijke fouten.  
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Artikel 6 Algemene verplichtingen van de werkgevers (EU) 
1. In het kader van zijn verantwoordelijkheden treft de werkgever de nodige 

maatregelen voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers, met inbegrip van de maatregelen ter preventie van beroepsrisico's, 
voor informatie en opleiding alsmede voor de organisatie en de benodigde 
middelen. 
De werkgever moet ervoor zorgen dat deze maatregelen worden aangepast, ten 
einde rekening te houden met gewijzigde omstandigheden, en streven naar 
verbetering van bestaande situaties. 
 

2. Bij de tenuitvoerlegging van de in lid 1, eerste alinea, genoemde maatregelen 
neemt de werkgever de volgende algemene preventieprincipes in acht:  

a. risico's voorkomen;  
b. evalueren van risico's die niet kunnen worden voorkomen;  
c. bestrijding van de risico's bij de bron;  
d. aanpassing van het werk aan de mens, met name voor wat betreft de inrichting 

van de arbeidsplaats en de keuze van werkuitrusting en werk- en 
produktiemethoden, met name om monotone arbeid en tempogebonden arbeid 
draaglijker te maken en de gevolgen daarvan voor de gezondheid te beperken;  

e. rekening houden met de ontwikkeling van de techniek;  
f. vervanging van wat gevaarlijk is door dat wat niet gevaarlijk of minder gevaarlijk 

is;  
g. planning van de preventie met het oog op een samenhangend geheel dat de 

volgende aspecten in de preventie integreert: techniek, organisatie van het 
werk, arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen en invloed van de 
omgevingsfactoren op het werk;  

h. voorrang voor maatregelen inzake collectieve bescherming boven maatregelen 
inzake individuele bescherming;  

i. verstrekken van passende instructies aan de werknemers. 
 

3. Onverminderd de andere bepalingen van deze richtlijn moet de werkgever, 
rekening houdend met de aard van de activiteiten van het bedrijf en/of de 
inrichting:  
a. de risico's voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers evalueren, 

met inbegrip van de keuze van de werkuitrusting, de chemische stoffen of 
preparaten en de inrichting van de arbeidsplaatsen.  
Op grond van deze evaluatie en voor zover nodig moeten de 
preventieactiviteiten en de door de werkgever gebruikte werk- en 
produktiemethoden 
- een betere bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de 

werknemers verzekeren;  
- geïntegreerd worden in het geheel van de activiteiten van het bedrijf en/of de 

inrichting en betrekking hebben op alle niveaus;  
b. wanneer hij een werknemer met de uitvoering van een taak belast, de 

bekwaamheid van de betrokken werknemer op het gebied van veiligheid en 
gezondheidsbescherming in aanmerking nemen;  

c. ervoor zorgen dat over de planning en invoering van nieuwe technologieën 
overleg wordt gepleegd met de werknemers en/of hun vertegenwoordigers, wat 
betreft de gevolgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers 
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van de keuzen inzake uitrusting, de arbeidsomstandigheden en de invloed van 
de omgevingsfactoren op het werk;  

d. de nodige maatregelen nemen opdat alleen werknemers die passende 
instructies hebben gekregen, tot de zones met ernstige en specifieke gevaren 
toegang hebben.  

 
4. Wanneer er werknemers van verschillende bedrijven op een zelfde arbeidsplaats 

aanwezig zijn, moeten de werkgevers, onverminderd de andere bepalingen van 
deze richtlijn, samenwerken bij de uitvoering van de maatregelen inzake 
veiligheid, hygiëne en gezondheid en, rekening houdend met de aard van de 
activiteiten, hun optreden cooerdineren met het oog op de bescherming tegen en 
de preventie van beroepsrisico's en elkaar wederzijds alsmede hun werknemers 
en/of hun vertegenwoordigers van deze risico's op de hoogte stellen.  

 
5. De maatregelen inzake de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid op het werk 

mogen in geen geval financiële lasten voor de werknemers met zich brengen.  
 
Artikel 8 Eerste hulp, brandbestrijding, evacuatie van werknemers, ernstig en 
onmiddellijk gevaar (EU) 
1. De werkgever moet:  

- de nodige, aan de aard en de grootte van de activiteiten van het bedrijf en/of de 
inrichting aangepaste maatregelen treffen op het gebied van de eerste hulp, de 
brandbestrijding en de evacuatie van werknemers, daarbij rekening houdend 
met andere aanwezige personen, en 

- de nodige verbindingen onderhouden met diensten van buitenaf, met name op 
het gebied van eerste hulp, medische noodhulp, reddingswerkzaamheden en 
brandbestrijding. 

-  
2. Ingevolge lid 1 moet de werkgever met name voor de eerste hulp, de 

brandbestrijding en de evacuatie van werknemers, werknemers aanwijzen die 
belast zijn met het in de praktijk brengen van deze maatregelen.  
Deze werknemers moeten een opleiding krijgen, talrijk genoeg zijn en over 
geschikt materiaal beschikken, rekening houdend met de grootte en/of de 
specifieke risico's van het bedrijf en/of de inrichting.  

 
3. De werkgever moet:  

a) alle werknemers die blootgesteld zijn of kunnen worden aan een ernstig en 
onmiddellijk gevaar zo spoedig mogelijk in kennis stellen van dat gevaar en van 
de getroffen of te treffen beschermingsmaatregelen;  

b) maatregelen nemen en de werknemers instructies geven ten einde hen toe te 
staan, in geval van een niet te vermijden, ernstig en onmiddellijk gevaar, hun 
activiteit stop te zetten en/of zich in veiligheid te stellen door de arbeidsplaats 
onmiddellijk te verlaten;  

c) zich er, behalve in uitzonderlijke, naar behoren gemotiveerde gevallen, van 
onthouden de werknemers te verzoeken hun werk te hervatten in een 
werksituatie waarin nog een ernstig en onmiddellijk gevaar bestaat. 
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4. Een werknemer die, in geval van een niet te vermijden, ernstig en onmiddellijk 
gevaar, zijn werkplek en/of een gevaarlijke zone verlaat, mag daar geen nadeel 
van ondervinden en moet, overeenkomstig de nationale wetten en/of praktijken, 
worden beschermd tegen alle ongerechtvaardigde nadelige gevolgen daarvan.  

 
5. De werkgever zorgt ervoor dat elke werknemer, wanneer een ernstig en 

onmiddellijk gevaar voor zijn eigen veiligheid en/of die van anderen dreigt en het 
onmogelijk is contact op te nemen met de bevoegde hiërarchieke chef, rekening 
houdend met zijn technische kennis en middelen, de nodige passende 
maatregelen kan nemen om de gevolgen van een dergelijk gevaar te voorkomen.  
Zijn optreden mag dan voor hem geen enkel nadeel met zich brengen, tenzij hij 
ondoordacht heeft gehandeld of zich schuldig heeft gemaakt aan grove 
nalatigheid.  

 
Artikel 9 Diverse verplichtingen van de werkgevers (EU) 
1. De werkgever moet:  

a) beschikken over een evaluatie van de risico's voor de veiligheid en de 
gezondheid op het werk, met inbegrip van de risico's voor de groepen 
werknemers met bijzondere risico's;  

b) de te nemen beschermende maatregelen en, indien nodig, de te gebruiken 
beschermingsmiddelen vastleggen;  

c) een lijst bijhouden van arbeidsongevallen welke voor de werknemer hebben 
geleid tot een arbeidsongeschiktheid van meer dan drie werkdagen;  

d) overeenkomstig de nationale wetten en praktijken rapporten opstellen ten 
behoeve van de bevoegde autoriteiten over de arbeidsongevallen die zijn 
werknemers zijn overkomen.  

 
2. Rekening houdend met de aard van de activiteiten en de grootte van de bedrijven, 

bepalen de Lid-Staten aan welke verplichtingen de diverse categorieën bedrijven 
moeten voldoen voor wat betreft de opstelling van de in lid 1, onder a) en b), 
bedoelde documenten en bij de opstelling van de in lid 1, onder c) en d), bedoelde 
documenten.  

 
Artikel 10 Voorlichting van de werknemers (EU) 
1. De werkgever neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de 

werknemers en/of hun vertegenwoordigers in het bedrijf en/of de inrichting, 
overeenkomstig de nationale wetten en praktijken waarin vooral rekening kan 
worden gehouden met de grootte van het bedrijf en/of de inrichting alle nodige 
informatie krijgen betreffende:  
a) de risico's voor de veiligheid en de gezondheid alsmede de beschermings- en 

preventiemaatregelen en -activiteiten, zowel voor het bedrijf en/of de inrichting 
in het algemeen als voor elk type werkplek en/of elke soort functie;  

b) de maatregelen welke krachtens artikel 8, lid 2, zijn genomen.  
 
2. De werkgever neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de 

werkgevers van de werknemers van bedrijven en/of inrichtingen van buitenaf die 
in hun bedrijven en/of inrichtingen komen werken, overeenkomstig de nationale 
wetten en praktijken voldoende, voor de betrokken werknemers bestemde 
informatie krijgen betreffende de in lid 1, onder a) en b), bedoelde punten.  
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3. De werkgever neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
werknemers met een specifieke taak op het gebied van de bescherming van de 
veiligheid en de gezondheid van de werknemers, of de 
werknemersvertegenwoordigers met een specifieke taak op dat gebied, voor de 
vervulling van hun taken, overeenkomstig de nationale wetten en/of praktijken, 
toegang hebben tot:  
a) de evaluatie van de risico's en de beschermende maatregelen als bedoeld in 

artikel 9, lid 1, onder a) en b);  
b) de lijst en de rapporten als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder c), respectievelijk d);  
c) de van de beschermings- en preventieactiviteiten, van de inspectiediensten en 

de bevoegde instanties voor de veiligheid en de gezondheid afkomstige 
informatie.  

 
Artikel 11 Raadpleging en deelneming van de werknemers (EU) 
1. De werkgevers raadplegen de werknemers en/of hun vertegenwoordigers en 

geven de werknemers en/of hun vertegenwoordigers het recht deel te nemen aan 
de behandeling van vraagstukken die betrekking hebben op de veiligheid en de 
gezondheid op het werk.  
Dit houdt het volgende in:  
- raadpleging van de werknemers;  
- recht van de werknemers en/of hun vertegenwoordigers om voorstellen te doen;  
- evenwichtige deelneming, overeenkomstig de nationale wetten en/of praktijken.  

 
2. De werknemers of de werknemersvertegenwoordigers met een specifieke taak op 

het gebied van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers nemen evenwichtig deel volgens de nationale wetten en/of praktijken, 
of worden door de werkgever vooraf tijdig geraadpleegd over:  
a) alle maatregelen die van wezenlijke invloed kunnen zijn op de veiligheid en de 

gezondheid;  
b) de in artikel 7, lid 1, en artikel 8, lid 2, bedoelde aanwijzing van werknemers en 

de in artikel 7, lid 1, bedoelde activiteiten;  
c) de in artikel 9, lid 1, en artikel 10 bedoelde informatie;  
d) het eventuele beroep dat overeenkomstig artikel 7, lid 3, wordt gedaan op 

deskundigen (personen of diensten) van buiten het bedrijf en/of de inrichting;  
e) de opzet en organisatie van de in artikel 12 bedoelde opleiding. 
 

3. De werknemersvertegenwoordigers met een specifieke taak op het gebied van de 
bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, hebben het 
recht de werkgever te verzoeken om passende maatregelen en hem in die zin 
voorstellen te doen, om alle risico's voor de werknemers te ondervangen en/of de 
bronnen van gevaar uit te schakelen.  

 
4. De in lid 2 bedoelde werknemers en de in de leden 2 en 3 bedoelde 

werknemersvertegenwoordigers mogen geen nadeel ondervinden van hun in de 
leden 2 en 3 bedoelde respectieve activiteiten.  

 
5. De werkgever dient de werknemersvertegenwoordigers met een specifieke taak 

op het gebied van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers gedurende voldoende tijd met behoud van loon vrij te stellen van 
werk en de nodige middelen ter beschikking te stellen om het deze 
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vertegenwoordigers mogelijk te maken de uit deze richtlijn voortvloeiende rechten 
en taken uit te oefenen respectievelijk te vervullen. 

 
6. De werknemers en/of hun vertegenwoordigers hebben het recht om zich, 

overeenkomstig de nationale wetten en/of praktijken, tot de bevoegde autoriteit op 
het gebied van de veiligheid en de bescherming van de gezondheid op het werk te 
wenden indien zij menen dat de door de werkgever genomen maatregelen en 
ingezette middelen niet toereikend zijn om de veiligheid en de gezondheid op het 
werk te verzekeren.  
De werknemersvertegenwoordigers moeten in de gelegenheid worden gesteld hun 
opmerkingen voor te leggen tijdens bezoeken en inspecties door de bevoegde 
autoriteit.  

 
Artikel 12 Opleiding van de werknemers (EU) 
1. De werkgever moet ervoor zorgen dat iedere werknemer bij 

- zijn aanstelling,  
- een overplaatsing of verandering van functie,  
- de invoering van een nieuwe werkuitrusting of verandering van een 

werkuitrusting,  
- de invoering van een nieuwe technologie, een voldoende veiligheids- en 

gezondheidsopleiding krijgt, met name in de vorm van voorlichting en 
instructies, welke opleiding speciaal gericht is op zijn werkplek of zijn functie.  

Deze opleiding moet:  
- worden aangepast aan de ontwikkeling van de risico's en aan het ontstaan van 

nieuwe risico's, en 
- indien nodig, op gezette tijden worden herhaald.  

2. De werkgever moet zich ervan vergewissen dat de werknemers van bedrijven 
en/of inrichtingen van buitenaf die in zijn bedrijf of inrichting komen werken, 
inderdaad passende instructies hebben ontvangen in verband met de risico's voor 
de veiligheid en de gezondheid waaraan zij tijdens hun werkzaamheden in zijn 
bedrijf of zijn inrichting blootstaan.  

 
3. De werknemersvertegenwoordigers die een specifieke taak hebben op het gebied 

van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, 
hebben recht op een passende opleiding.  

 
4. De in de leden 1 en 3 bedoelde opleiding mag niet ten laste van de werknemers of 

werknemersvertegenwoordigers komen.  
De in lid 1 bedoelde opleiding moet worden gegeven in de werktijd.  
De in lid 3 bedoelde opleiding moet in de werktijd of overeenkomstig de nationale 
praktijken worden gegeven, hetzij binnen, hetzij buiten de onderneming en/of de 
inrichting.  

 
Afdeling III Verplichtingen van de werknemers 
Artikel 13 (EU) 
1. Iedere werknemer moet in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig 

zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar vermogen zorg 
dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken 
personen.  
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2. Daartoe moeten de werknemers vooral, overeenkomstig hun opleiding en de door 
de werkgever gegeven instructies:  
a) op de juiste wijze gebruik maken van machines, toestellen, gereedschappen, 

gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen en andere middelen;  
b) op de juiste wijze gebruik maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen 

welke hun ter beschikking zijn gesteld en die na gebruik weer opbergen;  
c) de specifieke veiligheidsvoorzieningen van met name machines, toestellen, 

gereedschappen, installaties en gebouwen, niet willekeurig uitschakelen, 
veranderen of verplaatsen en deze voorzieningen op de juiste manier 
gebruiken;  

d) de werkgever en/of de werknemers met een specifieke taak op het gebied van 
de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, 
onmiddellijk op de hoogte stellen van iedere werksituatie waarvan zij 
redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze een ernstig en onmiddellijk gevaar 
voor de veiligheid en de gezondheid met zich brengt, alsmede van elk 
geconstateerd mankement in de beschermingssystemen;  

e) overeenkomstig de nationale praktijken de werkgever en/of de werknemers met 
een specifieke taak op het gebied van de bescherming van de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers zolang dat nodig is bijstand verlenen om hen in 
staat te stellen alle taken uit te voeren of aan alle verplichtingen te voldoen die 
met het oog op de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers op het werk door de bevoegde instantie zijn opgelegd;  

f) overeenkomstig de nationale praktijken de werkgever en/of de werknemers met 
een specifieke taak op het gebied van de bescherming van de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers zolang dat nodig is bijstand verlenen om de 
werkgever in staat te stellen ervoor te zorgen dat het arbeidsmilieu en de 
arbeidsomstandigheden veilig zijn en geen risico's opleveren voor de veiligheid 
en de gezondheid binnen hun werkterrein.  

 



© NIBHV, 2008  Pagina 8 van 30  

2. Burgerlijk Wetboek 
 
N.B. Achter de artikelen wordt met (BW) aangegeven dat het om het Burgerlijk 
Wetboek gaat. 
 
Artikel 658 (BW) 
1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of 

waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te 
onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te 
treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen 
dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. 

 
2. De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de 

werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat 
hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in 
belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de 
werknemer. 

 
3. Van de leden 1 en 2 en van hetgeen titel 3 van Boek 6, bepaalt over de 

aansprakelijkheid van de werkgever kan niet ten nadele van de werknemer 
worden afgeweken. 

 
4. Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een 

persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 
1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening 
van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van 
vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid. 

 
Artikel 658a (BW) 
1. De werkgever bevordert ten aanzien van de werknemer die in verband met 

ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te 
verrichten, de inschakeling in de arbeid in zijn bedrijf. Indien vaststaat dat de eigen 
arbeid niet meer kan worden verricht en in het bedrijf van de werkgever geen 
andere passende arbeid voorhanden is, bevordert de werkgever, gedurende het 
tijdvak waarin de werknemer jegens hem recht op loon heeft op grond van artikel 
629, artikel 71a, negende lid, van de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering of artikel 25, negende lid, van de Wet werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen, de inschakeling van de werknemer in voor hem 
passende arbeid in het bedrijf van een andere werkgever. 

 
2. Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1, is de werkgever 

verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te 
verstrekken als redelijkerwijs nodig is, opdat de werknemer, die in verband met 
ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te 
verrichten, in staat wordt gesteld de eigen of andere passende arbeid te 
verrichten. 

 
3. Uit hoofde van de uitoefening van zijn taak, bedoeld in lid 1, stelt de werkgever in 

overeenstemming met de werknemer een plan van aanpak op als bedoeld in 
artikel 71a, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en 
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artikel 25, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Het 
plan van aanpak wordt met medewerking van de werknemer regelmatig 
geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 

 
4. Onder passende arbeid als bedoeld in lid 1 en 2 wordt verstaan alle arbeid die 

voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij 
aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem 
kan worden gevergd. 

 
5. De werkgever en degene door wie de werkgever zich op grond van artikel 14 van 

de Arbeidsomstandighedenwet 1998 laat bijstaan, verstrekken een 
reïntegratiebedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen gegevens voorzover deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering 
van de door de werkgever aan dit bedrijf opgedragen werkzaamheden, alsmede 
het sociaal-fiscaalnummer van de persoon wiens inschakeling in de arbeid door 
dat reïntegratiebedrijf wordt bevorderd. Het reïntegratiebedrijf verwerkt deze 
gegevens slechts voorzover dat noodzakelijk is voor deze werkzaamheden en 
gebruikt slechts met dat doel het sociaal-fiscaalnummer bij die verwerking. Onder 
sociaal-fiscaalnummer wordt in dit artikel verstaan het nummer, bedoeld in artikel 
2, derde lid, onderdeel j, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. 

 
6. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de eigenrisicodrager, bedoeld in 

artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Ziektewet en de persoon, bedoeld in 
artikel 63, eerste lid, van de Ziektewet, gedurende de periode dat de 
eigenrisicodrager aan die persoon ziekengeld moet betalen. 
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3. Arbeidsomstandighedenwet 
(van kracht sinds 1 januari 2007) 
 
N.B. Achter de artikelen wordt met (AW) aangegeven dat het om de Arbo-wet 2007 
gaat. 
 
HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED  
 
Artikel 1 Definities (AW) 
1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:  

a) werkgever: 
1* degene jegens wie een ander krachtens arbeidsovereenkomst of 
publiekrechtelijke aanstelling gehouden is tot het verrichten van arbeid, behalve 
indien die ander aan een derde ter beschikking wordt gesteld voor het 
verrichten van arbeid, welke die derde gewoonlijk doet verrichten; 
2* degene aan wie een ander ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten 
van arbeid als bedoeld onder 1*; 

b) werknemer: de ander, bedoeld onder a. 
 
2. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt mede verstaan onder: 

a) werkgever: 
1* degene die zonder werkgever of werknemer in de zin van het eerste lid te 
zijn, een ander onder zijn gezag arbeid doet verrichten; 
2* degene die zonder werkgever of werknemer in de zin van het eerste lid te 
zijn, een ander niet onder zijn gezag arbeid in een woning doet verrichten, in bij 
algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gevallen;b. werknemer, de 
ander, bedoeld onder a, met uitzondering van degene die als vrijwilliger  

b) arbeid verricht. 
 
3. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a) Onze Minister:Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 
b) ondernemingsraad: de ondernemingsraad, bedoeld in de Wet op de 

ondernemingsraden; 
c) personeelsvertegenwoordiging:de personeelsvertegenwoordiging,bedoeld in de 

Wet op de ondernemingsraden; 
d) toezichthouder: de toezichthouder, bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht, 

en als zodanig aangewezen op grond van artikel 24; 
e) psychosociale arbeidsbelasting: de factoren seksuele intimidatie, agressie en 

geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen; 
f) stress: een toestand die als negatief ervaren lichamelijke, psychische of sociale 

gevolgen heeft; 
g) arbeidsplaats: iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt 

of pleegt te worden gebruikt; 
h) arbeidsmiddelen: alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, installaties, 

apparaten en gereedschappen; 
i) arbeidsongeval: een aan een werknemer in verband met het verrichten van 

arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de 
gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft geleid tot 
ziekteverzuim, of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad; 

j) arbodienst: een dienst als bedoeld in artikel 14a, tweede en derde lid;  
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k) zelfstandige: degene die zonder werkgever of werknemer te zijn in de zin van 
het eerste of tweede lid arbeid verricht;  

l) vrijwilliger: de persoon, die niet bij wijze van beroep arbeid verricht voor een 
privaatrechtelijk of publiekrechtelijk lichaam dat niet is onderworpen aan de 
vennootschapsbelasting dan wel voor een sportorganisatie en die geen 
werknemer is in de zin van artikel 2 van de Wet op de loonbelasting 1964.  

 
4. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:  

a) beboetbaar feit: een handeling of een nalaten in strijd met deze wet of de 
daarop berustende bepalingen, terzake waarvan een boete kan worden 
opgelegd en welke handeling of nalaten in de Wet op de economische delicten 
niet als economisch delict is aangemerkt;  

b) boete: de bestuurlijke sanctie die bestaat uit de onvoorwaardelijke verplichting 
tot het betalen van een bepaalde geldsom aan de Staat.  

 
HOOFDSTUK 2.ARBEIDSOMSTANDIGHEDENBELEID  
 
Artikel 3 Arbobeleid (AW) 
1. De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers 

inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is 
gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de 
stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht 
neemt:  
a. tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd organiseert de werkgever de 

arbeid zodanig dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemer;  

b. tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd worden de gevaren en risico’s 
voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk in 
eerste aanleg bij de bron daarvan voorkomen of beperkt; naar de mate waarin 
dergelijke gevaren en risico’s niet bij de bron kunnen worden voorkomen of 
beperkt, worden daartoe andere doeltreffende maatregelen getroffen waarbij 
maatregelen gericht op collectieve bescherming voorrang hebben boven 
maatregelen gericht op individuele bescherming; slechts indien redelijkerwijs 
niet kan worden gevergd dat maatregelen worden getroffen die zijn gericht op 
individuele bescherming, worden doeltreffende en passende persoonlijke 
beschermingsmiddelen aan de werknemer ter beschikking gesteld;  

c. de inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid 
gebruikte arbeidsmiddelen alsmede de arbeidsinhoud worden zoveel als 
redelijkerwijs kan worden gevergd aan de persoonlijke eigenschappen van 
werknemers aangepast; 

d. monotone en tempogebonden arbeid wordt, zoveel als redelijkerwijs kan 
worden gevergd,vermeden dan wel, indien dat niet mogelijk is, beperkt; 

e. doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp 
bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere 
aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met 
de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties; 

f. elke werknemer moet bij ernstig en onmiddellijk gevaar voor zijn eigen 
veiligheid of die van anderen, rekening houdend met zijn technische kennis en 
middelen, de nodige passende maatregelen kunnen nemen om de gevolgen 
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van een dergelijk gevaar te voorkomen, waarbij artikel 29, eerste lid, derde zin, 
van overeenkomstige toepassing is. 

 
2. De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een 

beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van 
psychosociale arbeidsbelasting. 

 
3. Ter uitvoering van het eerste lid draagt de werkgever zorg voor een goede 

verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de bij de 
werkgever werkzame personen,waarbij hij rekening houdt met de bekwaamheden 
van de werknemers. 

 
4. De werkgever toetst het arbeidsomstandighedenbeleid regelmatig aan de 

ervaringen die daarmee zijn opgedaan en past de maatregelen aan zo dikwijls als 
de daarmee opgedane ervaring daartoe aanleiding geeft. 

 
Artikel 5 Inventarisatie en evaluatie van risico’s (AW) 
1. 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. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens 
een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de 
risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers.  

 
2. In de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aandacht besteed aan de toegang 

van werknemers tot een deskundige werknemer of persoon, bedoeld in de 
artikelen 13 en 14, of de arbodienst.  

 
3. Een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden 

genomen in verband met de bedoelde risico’s en de samenhang daartussen, een 
en ander overeenkomstig artikel 3, maakt deel uit van de risico-inventarisatie en -
evaluatie. In het plan van aanpak wordt tevens aangegeven binnen welke termijn 
deze maatregelen zullen worden genomen.  

 
4. De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee 

opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand 
van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven.  

 
5. Indien de werkgever arbeid doet verrichten door een werknemer die hem ter 

beschikking wordt gesteld, verstrekt hij tijdig voor de aanvang van de 
werkzaamheden aan degene, die de werknemer ter beschikking stelt, de 
beschrijving uit de risico-inventarisatie en -evaluatie van de gevaren en 
risicobeperkende maatregelen en van de risico’s voor de werknemer op de in te 
nemen arbeidsplaats, opdat diegene deze beschrijving verstrekt aan de betrokken 
werknemer.  

 
Artikel 6 (AW) 
Artikel 6 Voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke 
stoffen zijn betrokken  (AW) 
1. De werkgever neemt bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid de 

maatregelen die nodig zijn ter voorkoming en beperking van zware ongevallen 



© NIBHV, 2008  Pagina 13 van 30  

waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken en de gevolgen daarvan voor de 
veiligheid en de gezondheid van de in het bedrijf, de inrichting, of een deel 
daarvan werkzame werknemers. Bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur worden regels gesteld met betrekking tot:  
a. de categorieën van bedrijven, inrichtingen of delen daarvan ten aanzien 

waarvan de werkgever die maatregelen neemt;  
b. de gegevens die de werkgever met betrekking tot de bedrijven, inrichtingen of 

delen daarvan, bedoeld onder a, op schrift stelt of verstrekt aan de 
toezichthouder of aan de werknemers en de andere deskundige personen, 
bedoeld in artikel 13, eerste tot en met derde lid, de personen, bedoeld in 
artikel 14, eerste lid en de arbodienst;  

c. de maatregelen die de werkgever neemt ten aanzien van de bedrijven, 
inrichtingen of delen daarvan, bedoeld onder a;  

d. het tijdstip waarop en de frequentie waarmee wordt voldaan aan de 
verplichtingen, bedoeld onder b en c;  

e. een verbod op de exploitatie van het bedrijf, de inrichting of een deel daarvan, 
indien niet of niet voldoende is voldaan aan een of meer verplichtingen 
krachtens dit artikel;  

f. het toezicht op de naleving van het bij of krachtens dit artikel bepaalde. 
 
Artikel 8 Voorlichting en onderricht (AW) 
1. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over 

de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, alsmede over 
de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken. 
Tevens zorgt de werkgever ervoor dat de werknemers doeltreffend worden 
ingelicht over de wijze waarop de deskundige bijstand, bedoeld in de artikelen 13, 
14, 14a en 15, in zijn bedrijf of inrichting is georganiseerd.  

 
2. De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun 

onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de 
arbeidsomstandigheden.  

 
3. Indien persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking van de werknemers 

worden gesteld en indien op arbeidsmiddelen of anderszins beveiligingen zijn 
aangebracht, zorgt de werkgever ervoor dat de werknemers op de hoogte zijn van 
hun doel en werking en de wijze waarop zij deze dienen te gebruiken.  

 
4. De werkgever ziet toe op de naleving van de instructies en voorschriften gericht op 

het voorkomen of beperken van de in het eerste lid genoemde risico’s alsmede op 
het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.  

 
5. Indien binnen de onderneming werknemers jonger dan 18 jaar werkzaam zijn, 

houdt de werkgever bij de uitvoering van de in de voorgaande leden genoemde 
verplichtingen in het bijzonder rekening met de aan de jeugdige leeftijd inherente 
beperkte werkervaring en onvoltooide lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van 
deze werknemers.  

 
Artikel 9 Melding en registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten(AW) 
1. De werkgever meldt arbeidsongevallen die leiden tot de dood, een blijvend letsel 

of een ziekenhuisopname direct aan de daartoe aangewezen toezichthouder en 



© NIBHV, 2008  Pagina 14 van 30  

rapporteert hierover desgevraagd zo spoedig mogelijk schriftelijk aan deze 
toezichthouder.  

 
2. De werkgever houdt een lijst bij van de gemelde arbeidsongevallen en van 

arbeidsongevallen welke hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie 
werkdagen en registreert daarop de aard en datum van het ongeval.  

 
3. De persoon, bedoeld in artikel 14, eerste lid, die belast is met de taak, bedoeld in 

onderdeel b van dat lid, of de arbodienst meldt beroepsziekten aan een door Onze 
Minister hiertoe aangewezen instelling.  

 
Artikel 10 Voorkomen van gevaar voor derden (AW) 
1. Indien bij of in rechtstreeks verband met de arbeid die de werkgever door zijn 

werknemers doet verrichten in een bedrijf of een inrichting of in de onmiddellijke 
omgeving daarvan gevaar kan ontstaan voor de veiligheid of de gezondheid van 
andere personen dan die werknemers, neemt de werkgever doeltreffende 
maatregelen ter voorkoming van dat gevaar.  

 
2. Het niet naleven van het eerste lid is een overtreding.  
 
Artikel 11 Algemene verplichtingen van de werknemers (AW) 
De werknemer is verplicht om in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, 
overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar 
vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de 
andere betrokken personen. Met name is hij verplicht om:  
a. arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken;  
b. de hem ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste 

wijze te gebruiken en na gebruik op de daartoe bestemde plaats op te bergen, een 
en ander voor zover niet krachtens deze wet is bepaald dat werknemers niet 
verplicht zijn beschermingsmiddelen als vorenbedoeld te gebruiken;  

c. de op arbeidsmiddelen of anderszins aangebrachte beveiligingen niet te 
veranderen of buiten noodzaak weg te halen en deze op de juiste wijze te 
gebruiken;  

d. mede te werken aan het voor hem georganiseerde onderricht bedoeld in artikel 8;  
e. de door hem opgemerkte gevaren voor de veiligheid of de gezondheid terstond ter 

kennis te brengen aan de werkgever of degene die namens deze ter plaatse met 
de leiding is belast;  

f. de werkgever en de werknemers en de andere deskundige personen, bedoeld in 
artikel 13, eerste tot en met derde lid, de personen, bedoeld in artikel 14, eerste 
lid, en de arbodienst, indien nodig bij te staan bij de uitvoering van hun 
verplichtingen en taken op grond van deze wet.  

 
HOOFDSTUK 3. SAMENWERKING, BIJZONDERE RECHTEN VAN DE  
ONDERNEMINGSRAAD, DE PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING  
EN DE BELANGHEBBENDE WERKNEMERS EN DE REGELING VAN DE  
DESKUNDIGE BIJSTAND  
 
Artikel 12 Samenwerking, overleg en bijzondere rechten van de 
ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende 
werknemers (AW) 
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1. Bij de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid werken de werkgever en 
werknemers samen.  

 
2. De werkgever voert overleg met de ondernemingsraad of de personeels-

vertegenwoordiging over aangelegenheden die het arbeidsomstandighedenbeleid 
betreffen alsmede over de uitvoering van dit beleid, waarbij actief informatie wordt 
gewisseld.  

3. De werkgever voert in ondernemingen waarin in de regel minder dan 10 personen 
werkzaam zijn, bij het ontbreken van een ondernemingsraad of 
personeelsvertegenwoordiging, overleg met de belanghebbende werknemers over 
de risico-inventarisatie en -evaluatie, de organisatie van de deskundige bijstand, 
bedoeld in artikel 13, eerste tot en met derde lid, de arbodienst en de deskundige 
bijstand, bedoeld in artikel 15.  

 
4. Aan de leden van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging 

wordt in verband met hun taak in het kader van de arbeidsomstandigheden van de 
werknemers:  
a. de mogelijkheid geboden zich met de toezichthouder tijdens zijn bezoek aan het 

bedrijf of de inrichting buiten tegenwoordigheid van anderen te onderhouden;  
b. de mogelijkheid geboden de toezichthouder tijdens zijn bezoek aan het bedrijf 

of de inrichting te vergezellen, behoudens voor zover deze te kennen geeft dat 
daartegen vanwege een goede uitoefening van hun taak bezwaren bestaan. 

 
5. Voor het bij of krachtens deze wet bepaalde treedt voor de toepassing van de 

afdelingen 3.6 en 4.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht een 
ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging in de plaats van de 
belanghebbende werknemers.  

 
6. Bij het ontbreken van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging 

wordt, in afwijking van artikel 3.41 van de Algemene wet bestuursrecht, van een 
beschikking zo spoedig mogelijk door de werkgever mededeling gedaan aan de 
belanghebbende werknemers. Die beschikking treedt, in afwijking van artikel 3.40 
van de Algemene wet bestuursrecht, voor hen niet eerder in werking dan nadat de 
werkgever aan de mededelingsplicht, als bedoeld in de vorige zin, heeft voldaan.  

 
Artikel 15 Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening (AW) 
1. De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op 

grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer 
werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.  

 
2. Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:  

a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;  
b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van 

ongevallen;  
c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere 

personen in het bedrijf of de inrichting.  
 
3. De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, 

zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid 
genoemde taken naar behoren kunnen vervullen. 
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Memorie van toelichting bij artikel 15  
In artikel 15 wordt, in aanvulling op de algemene zorgverplichting van de werkgever 
in artikel 3, eerste lid, onder e, bepaald dat de werkgever zich voor de feitelijke 
uitvoering van die verplichting moet laten bijstaan door daartoe aangewezen 
werknemers. De taken van die bedrijfshulpverleners worden omschreven en er wordt 
bepaald aan welke eisen de bedrijfshulpverleners moeten voldoen.  
Het artikel is vereenvoudigd en nog meer afgestemd op artikel 8, tweede lid, van 
Richtlijn nr. 89/391/EEG, waarvan het de implementatie vormt.  
 
Daartoe zijn ondermeer de volgende wijzigingen doorgevoerd. “Het voorkomen en 
beperken van ongevallen” is gewijzigd in het beperken van de gevolgen van 
ongevallen, waarbij het voorkomen van ongevallen als taak van de 
bedrijfshulpverleners is geschrapt. Ongevalspreventie wordt ook in de richtlijn niet 
beschouwd als behorend tot de taak van de bedrijfshulpverlener.  
De taak voor de bedrijfshulpverleners om hulpverleningsorganisaties te alarmeren en 
daarmee samen te werken, is komen te vervallen. In artikel 8, eerste lid, van de 
richtlijn wordt het onderhouden van de nodige verbindingen met diensten van 
buitenaf geformuleerd als een verplichting voor de werkgever. Het is de 
verantwoordelijkheid van de werkgever om te bepalen wie hij met deze taak belast. 
Dit behoeven dus niet per se de bedrijfshulpverleners te zijn. De bedoelde 
verplichting heeft daarom een plaats gekregen in de algemene 
werkgeversverplichtingen in artikel 3, eerste lid, onder e.  
Het derde lid is eveneens meer afgestemd op de richtlijn, die voorschrijft dat de 
werknemers een opleiding moeten krijgen, talrijk genoeg moeten zijn en over 
geschikt materiaal moeten beschikken. De ervaringseis is daarbij geschrapt, omdat 
het voor zich spreekt dat het opleidingsniveau op peil moet worden gehouden.  
 
De bepaling dat de werkgever-natuurlijke persoon met niet meer dan 15 werknemers 
zelf bedrijfshulpverleningstaken mag verrichten is komen te vervallen. De in het 
eerste lid opgenomen verplichting voor de werkgever om zich voor de 
bedrijfshulpverlening te laten bijstaan door werknemers impliceert namelijk al dat in 
kleine bedrijven de werkgever zelf die taken ook kan uitvoeren, waarbij hij wel een 
bedrijfshulpverlener moet aanwijzen om hem bij afwezigheid te vervangen zodat kan 
worden voldaan aan de eis dat er altijd een bedrijfshulpverlener aanwezig moet zijn.  
Naast algemene verplichtingen voor de werkgever op het terrein van veiligheid en 
gezondheid van werknemers worden, op grond van Richtlijn nr. 89/391/EEG, 
specifieke verplichtingen opgelegd op het terrein van eerste hulp, brandbestrijding en 
evacuatie van werknemers bij ernstig en onmiddellijk gevaar. De werkgever moet 
maatregelen nemen om te zorgen dat deze crisissituaties op een goede manier 
worden beheerst. Deze maatregelen zijn een kwestie van maatwerk; de werkgever 
moet ze afstemmen op de aard en de grootte van de activiteiten van zijn bedrijf. Bij 
het nemen van maatregelen zal de werkgever rekening moeten houden met de 
normaliter in het bedrijf of instelling aanwezige werknemers.  
Zo vragen mensen met verstandelijke of fysieke beperkingen een andere inzet van 
de bedrijfshulpverlening dan een groep doorsnee werknemers zonder beperkingen.  
Om de maatregelen uit te voeren moet de werkgever zich laten bijstaan door een of 
meer werknemers, de bedrijfshulpverleners. Bedrijfshulpverleners moeten zijn 
opgeleid voor hun taken op het terrein van eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie 
van personen. Bovendien moeten ze kunnen beschikken over het nodige materieel 
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om hulpverlenende taken uit te kunnen voeren. Het juiste voorzieningenniveau zal 
moeten worden bepaald op basis van de RIE.  
Om in noodsituaties adequaat te kunnen opereren zal het nodig zijn het 
opleidingsniveau van de bedrijfshulpverleners op peil te houden. Dit betekent 
(afhankelijk van onder meer de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten) dat er 
regelmatig na of bijscholing van bedrijfshulpverleners zal moeten plaatsvinden. Ook 
kunnen de vaardigheden op peil worden gehouden door het regelmatig organiseren 
van oefeningen in het bedrijf.  
Het aantal bedrijfshulpverleners dat een werkgever aanwijst hangt samen met de 
grootte van het bedrijf en de specifieke risico’s van het bedrijf, en is dus ook een 
kwestie van maatwerk. Op basis van de ri&e zal de werkgever dus het juiste aantal 
bedrijfshulpverleners moeten vaststellen. Er zullen voldoende bedrijfshulpverleners 
aangewezen en opgeleid moeten worden zodat, rekening houdend met ziekte, 
vakanties of ploegendiensten op elk moment voldoende hulpverleners binnen het 
bedrijf aanwezig zijn.  
Het is denkbaar dat in kleine bedrijven de werkgever zelf de hulpverleningstaken op 
zich neemt, mits hij ook de vervanging heeft geborgd.  
 
Uiteraard betreft de verplichting aan de werkgever tot het doeltreffend inlichten van 
werknemers over de risico’s en de maatregelen om deze risico’s te voorkomen of te 
beperken van artikel 8 van de wet, ook voorlichting over de maatregelen in geval van 
noodsituaties.  
 
Artikel 15a Informatierechten deskundige werknemers en personen, 
bedrijfshulpverleners en arbodiensten (AW) 
De werkgever zorgt ervoor dat de deskundige werknemers en de andere deskundige 
personen, bedoeld in artikel 13, de personen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, de 
bedrijfshulpverleners, bedoeld in artikel 15, en de arbodienst kennis kunnen nemen 
van:  
a. de ongevalsrapportages en de lijst van arbeidsongevallen, bedoeld in artikel 9;  
b. een eis als bedoeld in artikel 27, eerste lid;  
c. een bevel als bedoeld in artikel 28, eerste lid;  
d. een verzoek om ontheffing als bedoeld in artikel 30, tweede lid;  
e. een beschikking tot toepassing van bestuursdwang of tot oplegging van een 

dwangsom als bedoeld in artikel 28a;  
f. een rapport als bedoeld in artikel 36, eerste lid;  
g. een beschikking als bedoeld in artikel 37, eerste lid.  
 
HOOFDSTUK 4. BIJZONDERE VERPLICHTINGEN  
 
Artikel 19 Verschillende werkgevers (AW) 
1. Indien in een bedrijf of een inrichting verschillende werkgevers arbeid doen 

verrichten, werken zij onderling op doelmatige wijze samen teneinde de naleving 
van het bij of krachtens deze wet bepaalde te verzekeren.  

 
2. Alvorens werkzaamheden behorende tot een bij algemene maatregel van bestuur 

aangewezen categorie aanvangen zorgen de werkgevers ervoor dat schriftelijk is 
vastgelegd op welke wijze zal worden samengewerkt, welke voorzieningen daarbij 
zullen worden getroffen en op welke wijze op die voorzieningen toezicht zal 
worden uitgeoefend.  
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Artikel 29 Werkonderbreking (AW) 
1. Een werknemer is bevoegd het werk te onderbreken en de onderbreking voort te 

zetten, indien en zolang naar zijn redelijk oordeel ernstig gevaar voor personen als 
bedoeld in artikel 28 aanwezig is en naar zijn redelijk oordeel het gevaar zo 
onmiddellijk dreigt dat een toezichthouder niet tijdig kan optreden.Voor de duur 
van de onderbreking behoudt de werknemer zijn aanspraak op het naar tijdruimte 
vastgesteld loon. De werknemer mag als gevolg van de werkonderbreking niet 
worden benadeeld in zijn positie in het bedrijf of de inrichting.  

 
2. Degene die stelt dat de werknemer de aanwezigheid van onmiddellijk dreigend 

gevaar als bedoeld in het eerste lid op grond van de feiten waarop hij zich beroept, 
niet naar zijn redelijk oordeel mocht aannemen, moet dit bewijzen.  

 
3. Indien de onderbreking van het werk geschiedt buiten weten van de werkgever 

onderscheidenlijk de bij de arbeid betrokken leidinggevende persoon, moet de 
werknemer de onderbreking terstond bij deze melden.  

 
4. De onderbreking van het werk wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van 

de daartoe aangewezen toezichthouder, die een bevel geeft krachtens artikel 28, 
eerste lid, of verklaart, zo nodig onder het stellen van een eis als bedoeld in artikel 
27, dat de arbeid kan worden verricht. Door de beschikking van de daartoe 
aangewezen toezichthouder eindigt de bevoegdheid van de werknemer de 
werkonderbreking voort te zetten.  
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4. Arbeidsomstandighedenbesluit 
(van kracht sinds 1 januari 2007) 
 
N.B. Achter de artikelen wordt met (ABS) aangegeven dat het om de Arbo-besluit 
2007 gaat. 
 
Hoofdstuk 2. Arbozorg en organisatie van de arbeid 
 
Afdeling 2: Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie ter 
voorkoming en beperking van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen 
 
Artikel 2.5b. Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie (ABS) 
1. In de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de wet, 

worden:  
a. de risico's van ongevallen met gevaarlijke stoffen systematisch geïdentificeerd 

en geëvalueerd aan de hand van daartoe door de werkgever vastgestelde 
procedures, zowel bij normale werking als bij abnormale werking van de 
installatie of het industrieel chemisch proces. Hierbij wordt tevens rekening 
gehouden met de aanwezigheid van andere stoffen die in een specifieke 
situatie bij kunnen dragen aan het risico van een zwaar ongeval;  

b. de scenario's voor mogelijke zware ongevallen beschreven. Bij de keuze van de 
scenario's wordt rekening gehouden met externe gevaren voor de installatie. De 
kans op het ontstaan van een zwaar ongeval en het effect van een 
plaatsgevonden zwaar ongeval worden in de scenario's zoveel mogelijk 
gekwantificeerd. 

 
2. Een beschrijving van de maatregelen, bedoeld in het tweede lid, wordt 

opgenomen in de scenariobeschrijvingen, bedoeld in het eerste lid, onder b. \ 
 
3. Met de beschrijving van de scenario's, bedoeld in het eerste lid, onder b, en de 

beschrijving van de getroffen maatregelen, bedoeld in het derde lid, wordt 
aangetoond dat de risico's met betrekking tot zware ongevallen op adequate wijze 
worden beheerst. 

 
Artikel 2.5c. Intern noodplan (ABS) 
1. Ten behoeve van de planning voor noodsituaties wordt een intern noodplan 

opgesteld dat wordt gebaseerd op de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in 
artikel 2.5b, eerste lid, en de op grond hiervan getroffen maatregelen, bedoeld in 
artikel 2.5b, tweede lid. 

 
2. Bij het opstellen of wijzigen van het intern noodplan wordt, bij het ontbreken van 

een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, overleg gevoerd met de 
belanghebbende werknemers. Over het intern noodplan en de wijziging daarvan 
wordt tevens overleg gevoerd met de werknemers van andere werkgevers, die op 
basis van een langlopende overeenkomst tot aanneming van werk mede in het 
bedrijf of de inrichting werkzaam zijn. 

 
3. Het intern noodplan wordt ten minste eenmaal per drie jaar beproefd, geëvalueerd 

en indien nodig gewijzigd.  
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4. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers, de bedrijfshulpverleners en de 
hulpverleningsorganisaties, bedoeld in artikel 15 van de wet, de deskundigen, 
genoemd in artikel 13 van de wet, de deskundigen of arbodiensten, genoemd in 
de artikelen 14 en 14a van de wet, en de werknemers van andere werkgevers, die 
mede in het bedrijf of de inrichting werkzaam zijn, desgewenst kennis kunnen 
nemen van het intern noodplan.  

 
5. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de 

gegevens die in het noodplan worden opgenomen. (Redactie: Nadere uitwerking 
in Arbeidsomstandighedenregeling, bijlage II) 

 
Hoofdstuk 3. Inrichting arbeidsplaatsen  
 
§ 3. Voorzieningen in noodsituaties 
Artikel 3.6. Vluchtwegen en nooduitgangen (ABS) 
1. Doeltreffende maatregelen zijn genomen teneinde het mogelijk te maken dat de 

werknemer, indien een toestand ontstaat waarin direct gevaar voor zijn veiligheid 
of gezondheid aanwezig is, zich snel via de kortst mogelijke weg in veiligheid kan 
stellen. 

 
2. Het aantal, de plaats en de afmetingen van de daartoe beschikbare vluchtwegen 

en nooduitgangen zijn afhankelijk van het gebruik, de uitrusting en de afmetingen 
van de arbeidsplaatsen alsmede van het maximum aantal werknemers en andere 
personen dat zich op deze plaatsen kan ophouden. 

 
Artikel 3.7. Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen (ABS) 
1. Vluchtwegen en nooduitgangen zijn vrij van obstakels. 
 
2. Nooduitgangen kunnen te allen tijde worden geopend. 
 
3. Deuren van nooduitgangen en deuren op het traject van de vluchtwegen zijn op 

eenvoudige wijze van binnen- uit naar buiten toe te openen. 
 
4. Schuif- en draaideuren worden niet als nooduitgang gebruikt. 
 
5. De vluchtwegen en nooduitgangen die bij het uitvallen van de verlichting slecht 

zichtbaar zijn, zijn voorzien van een adequate noodverlichting. 
 
6. De vluchtwegen, de deuren en poorten op het traject van de vluchtwegen alsmede 

de nooduitgangen zijn gemarkeerd door signalen die voldoen aan het bij of 
krachtens afdeling 2 van hoofdstuk 8 bepaalde. 

 
Artikel 3.8. Brandmelding en brandbestrijding (ABS) 
1. In aanvulling op artikel 15 van de wet zijn op arbeidsplaatsen, afhankelijk van de 

aard van de arbeid die daar wordt verricht, de daaraan verbonden gevaren en het 
maximum aantal werknemers en andere personen dat zich daar bevindt, 
voldoende passende brandbestrijdingsmiddelen aanwezig. 

 
2. Indien nodig zijn, in aanvulling op het eerste lid, branddetectoren en 

alarmsystemen aanwezig.  
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3. Niet-automatische brandbestrijdingsmiddelen zijn gemakkelijk bereikbaar en 

gemakkelijk te bedienen. 
 
4. Niet-automatische brandbestrijdingsmiddelen zijn voorzien van een signalering die 

voldoet aan het bij of krachtens afdeling 2 van hoofdstuk 8 bepaalde. De 
signalering is duurzaam en op de juiste plaats aangebracht. 

 
Artikel 3.9. Noodverlichting (ABS) 
Arbeidsplaatsen waar werknemers bij het uitvallen van het kunstlicht aan bijzondere 
gevaren zijn blootgesteld, zijn voorzien van adequate noodverlichting. Indien 
noodverlichting niet mogelijk is, beschikken de werknemers over individuele 
verlichting. 
 
Artikel 3.10. Redden van drenkelingen 
Op arbeidsplaatsen waar gevaar voor verdrinking bestaat wordt dit gevaar zoveel 
mogelijk voorkomen en zijn doelmatige middelen voor het redden van drenkelingen 
op een goed zichtbare plaats beschikbaar. 
 
§ 5. Ontspanningsruimten en andere voorzieningen 
 
Artikel 3.25. Eerste-hulpposten (ABS) 
1. Indien de aard van de arbeid of de daaraan verbonden gevaren dit noodzakelijk 

maken, zijn, in aanvulling op artikel 15 van de wet, in het bedrijf of de inrichting 
voldoende eerste-hulpposten aanwezig.  

2. In de eerste-hulpposten zijn duidelijk zichtbare instructies voor eerste hulp bij 
ongevallen aanwezig.  

3. In de eerste-hulpposten is een alarmnummer duidelijk zichtbaar aangebracht.  
4. De eerste-hulpposten zijn voorzien van de noodzakelijke eerste-hulpuitrusting.  
5. De eerste-hulpposten zijn gemakkelijk met brancards bereikbaar.  
6. De eerste-hulpposten en de eerste-hulpuitrusting zijn voorzien van een signalering 

die voldoet aan het bij of krachtens afdeling 2 van hoofdstuk 8 bepaalde. 
 
Artikel 2.5f. Naburige bedrijven of inrichtingen (ABS) 
Indien een zwaar ongeval gevolgen kan hebben voor de veiligheid van werknemers 
in naburige bedrijven of inrichtingen verstrekt de werkgever uit eigen beweging aan 
de betreffende bedrijven of inrichtingen algemene gegevens die noodzakelijk zijn 
voor de beoordeling van het risico voor de veiligheid van de werknemers in het 
naburige bedrijf of inrichting. 
 
Hoofdstuk 4. Gevaarlijke stoffen en biologische agentia  
 
Afdeling 1. Gevaarlijke stoffen 
 
§ 4. Maatregelen bij specifieke omstandigheden  
 
§ 2. Zorgplicht, maatregelen en nadere voorschriften risico-inventarisatie en -
evaluatie 
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Artikel 4.2. Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen 
(ABS) 
6. Indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, 

ongeacht of met deze stoffen daadwerkelijk arbeid wordt of zal worden verricht, 
worden, in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 
van de wet, de aard, de mate en de duur van die blootstelling beoordeeld teneinde 
de gevaren voor de werknemers te bepalen. 

 
Artikel 4.7. Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen (ABS) 
1. Voor zover uit de resultaten van de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, blijkt dat er 

gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemers bestaat, zijn in 
aanvulling op artikel 15 van de wet doeltreffende procedures opgesteld die in 
werking treden indien zich een ongewilde gebeurtenis voordoet.  

2. Op grond van de procedures, bedoeld in het eerste lid, zijn zodanige technische of 
organisatorische maatregelen genomen, dat wanneer zich een ongewilde 
gebeurtenis voordoet de gevolgen hiervan zoveel mogelijk worden beperkt.  

3. Ter naleving van het tweede lid worden in ieder geval de volgende maatregelen 
genomen:  
a. er worden onmiddellijk doeltreffende maatregelen genomen om de gevolgen 

van een ongewilde gebeurtenis zoveel mogelijk te beperken en er wordt zo 
spoedig mogelijk zorg gedragen voor het herstel van de veilige toestand;  

b. de werknemers worden onverwijld ingelicht over de ongewilde gebeurtenis en 
er wordt zorg voor gedragen dat zij zich verwijderen uit de getroffen zone;  

c. uitsluitend de werknemers of andere personen, belast met het uitvoeren van de 
noodzakelijke herstelwerkzaamheden, betreden, met gebruik van doeltreffende 
middelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, de getroffen zone;  

d. de werknemers en andere personen, bedoeld in onderdeel c, zijn niet langer 
dan strikt noodzakelijk voor het herstel van de veilige toestand in de getroffen 
zone aanwezig;  

e. er zijn in aanvulling op artikel 15 van de wet doeltreffende waarschuwings- en 
andere communicatiesystemen beschikbaar ten behoeve van de signalering 
van een toegenomen risico voor de veiligheid en gezondheid en die voldoen 
aan het bepaalde bij of krachtens afdeling 2 van hoofdstuk 8;  

f. er wordt voorkomen dat anderen dan de werknemers en andere personen, 
bedoeld in onderdeel c, de getroffen zone betreden.  

 
4. De werkgever zorgt ervoor dat de bedrijfshulpverleners, bedoeld in artikel 15 van 

de wet, en de externe hulpverleningsorganisaties desgewenst kennis kunnen 
nemen van de maatregelen, bedoeld in het derde lid.  

5. De informatie over de maatregelen, bedoeld in het vierde lid, omvat in ieder geval: 
a. een beschrijving van de gevaren op grond van de beoordeling, bedoeld in 

artikel 4.2;  
b. een beschrijving van de redelijkerwijs voorzienbare specifieke gevaren op grond 

van de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, die kunnen ontstaan bij een 
ongewilde gebeurtenis;  

c. een beschrijving van de maatregelen die zijn getroffen ter naleving van artikel 
4.6, eerste en tweede lid;  

d. een omschrijving van de procedures, bedoeld in het eerste lid. 
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Afdeling 10. Bijzondere sectoren en bijzondere categorieën werknemers 
 
§ 4. Thuiswerkers  
 
Artikel 4.114. Brandbestrijdingsmiddelen (ABS) 
Indien met brandgevaarlijke stoffen wordt gewerkt, zijn in aanvulling op artikel 15 van 
de wet, aan de thuiswerker deugdelijke en doelmatige middelen voor het blussen of 
doven van een brand ter beschikking gesteld. 
 
Artikel 4.115. Voorkomen, beperken van ongewilde gebeurtenissen (ABS) 
1. Indien stoffen aanwezig zijn die gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van 

thuiswerkers kunnen opleveren, zijn zodanige maatregelen getroffen dat het 
gevaar, dat zich met betrekking tot die stoffen een ongewilde gebeurtenis 
voordoet, zoveel mogelijk is vermeden.  

2. Bij het verrichten van arbeid met stoffen als bedoeld in het eerste lid zijn zodanige 
maatregelen getroffen, dat het gevaar, dat zich bij die arbeid een ongewilde 
gebeurtenis voordoet, zoveel mogelijk is vermeden.  

3. Voorts zijn in aanvulling op artikel 15 van de wet zodanige maatregelen getroffen 
dat in geval zich een ongewilde gebeurtenis als bedoeld in het eerste 
respectievelijk het tweede lid voordoet, de gevolgen daarvan zoveel mogelijk 
worden beperkt. 
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5. Arbeidsomstandighedenregeling 
 
N.B. Achter de artikelen wordt met (ARE) aangegeven dat het om de Arbo-regeling  
gaat. 
 
Bijlage II. , behorend bij artikel 2.0c (ARE) 
Het intern noodplan als bedoeld in artikel 2.5c van het besluit bevat de volgende 
gegevens en 
beschrijvingen: 
a. de naam en functie van de personen die bevoegd zijn om noodprocedures in 

werking te laten treden en van de persoon die belast is met de leiding en 
coördinatie van de maatregelen ter bestrijding van een ongeval binnen het bedrijf 
of inrichting; 

b. de naam en functie van de persoon die verantwoordelijk is voor de contacten met 
de voor het externe noodplan verantwoordelijke autoriteiten; 

c. voor voorzienbare omstandigheden of gebeurtenissen die een doorslaggevende 
rol kunnen spelen bij het ontstaan van een zwaar ongeval, een beschrijving van de 
te nemen maatregelen ter beheersing van de toestand of de gebeurtenis en ter 
beperking van de gevolgen daarvan, met inbegrip van een beschrijving van de 
beschikbare veiligheidsuitrusting en middelen; 

d. de maatregelen ter beperking van het risico voor personen binnen het bedrijf of de 
inrichting, waaronder het alarmsysteem en de gedragsregels bij het afgaan van 
het alarm; 

e. de regelingen om de autoriteit die verantwoordelijk is voor het in werking laten 
treden van het externe noodplan bij een ongeval snel in te lichten, de inlichtingen 
die onmiddellijk moeten worden verstrekt en de regelingen voor het verstrekken 
van uitvoeriger inlichtingen, wanneer deze beschikbaar komen; 

f. de regelingen om de werknemers op te leiden voor het vervullen van de taken die 
van hen verwacht worden en indien nodig de coördinatie hiervan met de externe 
hulpdiensten; 

g. de regelingen voor de verlening van steun aan externe bestrijdingsmaatregelen. 
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6. Arbobeleidsregels 
 
N.B. Achter de artikelen wordt met (ABRE) aangegeven dat het om de 
Arbobeleidsregels gaat. 
 
Beleidsregel 3.5g -2 Maatregelen in ruimten waar gevaar bestaat voor 
verstikking,bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie (ABRE) 
Grondslag: Arbobesluit artikel 3.5g, tweede en vierde lid, juncto artikel 8.4. 
Maatregelen gericht op het veilig kunnen betreden en kunnen verlaten van een 
ruimte als bedoeld in artikel 3.5g, tweede en vierde lid, van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit worden als doeltreffend aangemerkt indien daarbij 
rekening is gehouden met de uitkomsten van het onderzoek, bedoeld in artikel 3.5g, 
eerste lid, en de volgende punten daarbij worden in acht genomen. 
4. Bij het werken in bedoelde ruimte is een persoon buiten de ruimte aanwezig die 

meteen kan optreden wanneer de gevaren zich daadwerkelijk voordoen. 
5. De werkgever beschikt over een noodprocedure in het kader van de 

bedrijfshulpverlening als bedoeld in artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet 
voor het geval zich in bedoelde ruimten de in artikel 3.5g, eerste lid, genoemde 
gevaren daadwerkelijk voordoen. In deze procedure worden noodmaatregelen, 
verantwoordelijkheden en taken vastgelegd. Als een onderdeel van deze 
procedure geldt in ieder geval dat bij het werken in bedoelde ruimte altijd een 
persoon buiten de ruimte aanwezig is die ter plekke toezicht houdt en meteen kan 
optreden wanneer de gevaren zich voordoen. 
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7. Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken (Gebruiksbesluit) 
(Algemene Maatregel van Bestuur op basis van de Woningwet) 
 
Het Gebruiksbebesluit is nog niet vastgesteld. Zodra de tekst definitie is, zal deze op 
de website van het NIBHV worden geplaatst. 
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8. Wet op de Ondernemingsraden (WOR) 
Wet van 28 januari 1971, houdende nieuwe regelen omtrent de medezeggenschap 
van de werknemers in de onderneming door middel van ondernemingsraden  
 
N.B. Achter de artikelen wordt met (WOR) aangegeven dat het om een artikel uit de 
WOR gaat. 
 
Hoofdstuk II.  De instelling van ondernemingsraden (WOR) 

Artikel 27 (WOR) 

1. De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door 
hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van:  

a. een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering, een 
winstdelingsregeling of een spaarregeling;  

b. een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling; 
c. een belonings- of een functiewaarderingssysteem;  
d. een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim 

of het reintegratiebeleid; 
e. een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of 

bevorderingsbeleid;  
f. een regeling op het gebied van de personeelsopleiding;  
g. een regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling;  
h. een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk;  
i. een regeling op het gebied van het werkoverleg;  
j. een regeling op het gebied van de behandeling van klachten;  
k. een regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de 

persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen;  
l. een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor 

waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de 
onderneming werkzame personen;  

 
 een en ander voor zover betrekking hebbende op alle of een groep van de in de 

onderneming werkzame personen.  

2. De ondernemer legt het te nemen besluit schriftelijk aan de ondernemingsraad 
voor. Hij verstrekt daarbij een overzicht van de beweegredenen voor het besluit, 
alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de in de 
onderneming werkzame personen zal hebben. De ondernemingsraad beslist niet 
dan nadat over de betrokken aangelegenheid ten minste éénmaal overleg is 
gepleegd in een overlegvergadering. Na het overleg deelt de ondernemingsraad 
zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed zijn beslissing aan de 
ondernemer mee. Na de beslissing van de ondernemingsraad deelt de 
ondernemer zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de ondernemingsraad mee welk 
besluit hij heeft genomen en met ingang van welke datum hij dat besluit zal 
uitvoeren. 

3. De in het eerste lid bedoelde instemming is niet vereist, voor zover de betrokken 
aangelegenheid voor de onderneming reeds inhoudelijk is geregeld in een 
collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden 
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vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan. 

4. Heeft de ondernemer voor het voorgenomen besluit geen instemming van de 
ondernemingsraad verkregen, dan kan hij de kantonrechter toestemming vragen 
om het besluit te nemen. De kantonrechter geeft slechts toestemming, indien de 
beslissing van de ondernemingsraad om geen instemming te geven onredelijk is, 
of het voorgenomen besluit van de ondernemer gevergd wordt door 
zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale 
redenen. 

5. Een besluit als bedoeld in het eerste lid, genomen zonder de instemming van de 
ondernemingsraad of de toestemming van de kantonrechter, is nietig, indien de 
ondernemingsraad tegenover de ondernemer schriftelijk een beroep op de 
nietigheid heeft gedaan. De ondernemingsraad kan slechts een beroep op de 
nietigheid doen binnen een maand nadat hetzij de ondernemer hem zijn besluit 
overeenkomstig de laatste volzin van het tweede lid heeft meegedeeld, hetzij - bij 
gebreke van deze mededeling - de ondernemingsraad is gebleken dat de 
ondernemer uitvoering of toepassing geeft aan zijn besluit. 

6. De ondernemingsraad kan de kantonrechter verzoeken de ondernemer te 
verplichten zich te onthouden van handelingen die strekken tot uitvoering of 
toepassing van een nietig besluit als bedoeld in het vijfde lid. De ondernemer kan 
de kantonrechter verzoeken te verklaren dat de ondernemingsraad ten onrechte 
een beroep heeft gedaan op nietigheid als bedoeld in het vijfde lid.  

Hoofdstuk VA.  De medezeggenschap in kleine ondernemingen  

Artikel 35b (WOR) 

1. De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel ten minste 
10 personen maar minder dan 50 personen werkzaam zijn en waarvoor geen 
ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging is ingesteld, is verplicht 
de in deze onderneming werkzame personen tenminste tweemaal per 
kalenderjaar in de gelegenheid te stellen gezamenlijk met hem bijeen te komen. 
Hij is voorts verplicht met de in de onderneming werkzame personen bijeen te 
komen, wanneer tenminste een vierde van hen daartoe een met redenen omkleed 
verzoek doet.  

2. In de in het eerste lid bedoelde vergaderingen worden de aangelegenheden, de 
onderneming betreffende, aan de orde gesteld ten aanzien waarvan de 
ondernemer of in de onderneming werkzame personen overleg wenselijk achten. 
Iedere in de onderneming werkzame persoon is bevoegd omtrent deze 
aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.  

3. Indien de ondernemer de onderneming niet zelf bestuurt, wordt het overleg voor 
hem gevoerd door de bestuurder van de onderneming. De ondernemer en de 
bestuurder kunnen zich bij verhindering laten vervangen door een in de 
onderneming werkzame persoon die bevoegd is om namens de ondernemer 
overleg met de werknemers te voeren.  

4. In de in het eerste lid bedoelde vergaderingen wordt tenminste eenmaal per jaar 
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de algemene gang van zaken van de onderneming besproken. De ondernemer 
verstrekt daartoe mondeling of schriftelijk algemene gegevens omtrent de 
werkzaamheden en de resultaten van de onderneming in het afgelopen jaar, 
alsmede omtrent zijn verwachtingen dienaangaande in het komende jaar. Voor 
zover de ondernemer verplicht is zijn jaarrekening en jaarverslag ter inzage van 
een ieder neer te leggen, worden in de Nederlandse taal gestelde exemplaren van 
deze jaarstukken ter bespreking aan de in de onderneming werkzame personen 
verstrekt. De ondernemer verstrekt voorts mondeling of schriftelijk algemene 
gegevens inzake het door hem ten aanzien van de in de onderneming werkzame 
personen gevoerde en te voeren sociale beleid.  

5. De in de onderneming werkzame personen worden door de ondernemer, in een 
vergadering als bedoeld in het eerste lid, in de gelegenheid gesteld advies uit te 
brengen over elk door hem voorgenomen besluit dat kan leiden tot verlies van de 
arbeidsplaats of tot een belangrijke verandering van de arbeid, de 
arbeidsvoorwaarden of de arbeidsomstandigheden van tenminste een vierde van 
de in de onderneming werkzame personen. Het advies wordt op een zodanig 
tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. 
De in de eerste volzin bedoelde verplichting geldt niet, indien en voor zover de 
betrokken aangelegenheid voor de onderneming reeds inhoudelijk geregeld is in 
een collectieve arbeidsovereenkomst of in een regeling, vastgesteld door een 
publiekrechtelijk orgaan.  

6. De in de voorgaande leden bedoelde verplichtingen gelden niet ten aanzien van 
personen die nog geen zes maanden in de onderneming werkzaam zijn. Zij 
vervallen wanneer de ondernemer met toepassing van artikel 5a  een 
ondernemingsraad heeft ingesteld, maar treden weer in werking wanneer de 
ondernemingsraad op grond van artikel 5a, eerste lid, ophoudt te bestaan of 
overeenkomstig het tweede lid van dat artikel is opgeheven.  

Artikel 35c (WOR) 

1. De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel ten minste 
10 personen maar minder dan 50 personen werkzaam zijn en waarvoor geen 
ondernemingsraad is ingesteld, kan een personeelsvertegenwoordiging instellen, 
bestaande uit ten minste drie personen die rechtstreeks gekozen zijn bij geheime 
schriftelijke stemming door en uit in de onderneming werkzame personen.  

2. Op verzoek van de meerderheid van de in de onderneming werkzame personen 
stelt de ondernemer de in het eerste lid bedoelde personeelsvertegenwoordiging 
in.  

3. Indien toepassing is gegeven aan het eerste lid, is artikel 5a, tweede lid, derde en 
vierde volzin, van overeenkomstige toepassing. De artikelen 7, 13, 17, 18, eerste 
en tweede lid, 21, 22, eerste lid, tweede lid, voor zover het betreft de kosten van 
het voeren van rechtsgedingen, en derde lid, 22a, 27, eerste lid, onderdeel b, voor 
zover het betreft een arbeids- en rusttijdenregeling, en onderdeel d, derde tot en 
met zesde lid, 31, eerste lid, 32, 35b, vierde en vijfde lid, behoudens de in dat lid 
bedoelde arbeidsomstandigheden, en 36 zijn van overeenkomstige toepassing.  

4. De ondernemer legt een voorgenomen besluit als bedoeld in artikel 27, eerste lid, 



© NIBHV, 2008  Pagina 30 van 30  

onderdeel b, voor zover het betreft een arbeids- en rusttijdenregeling, en 
onderdeel d, schriftelijk aan de personeelsvertegenwoordiging voor. Hij verstrekt 
daarbij een overzicht van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de 
gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de in de onderneming 
werkzame personen zal hebben. De personeelsvertegenwoordiging beslist niet 
dan nadat over de betrokken aangelegenheid ten minste éénmaal met de 
ondernemer overleg is gepleegd. Na het overleg deelt de 
personeelsvertegenwoordiging zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen 
omkleed zijn beslissing aan de ondernemer mee. Na de beslissing van de 
personeelsvertegenwoordiging deelt de ondernemer zo spoedig mogelijk 
schriftelijk aan de personeelsvertegenwoordiging mee welk besluit hij heeft 
genomen en met ingang van welke datum hij dat besluit zal uitvoeren.  

5. De personeelsvertegenwoordiging kan met toestemming van de ondernemer 
commissies instellen of deskundigen uitnodigen. Ten aanzien van het uitnodigen 
van deskundigen is toestemming niet vereist, wanneer de deskundige geen kosten 
in rekening brengt of wanneer de kosten door de personeelsvertegenwoordiging 
bestreden worden uit een bedrag als bedoeld in artikel 22, derde lid. Heeft de 
ondernemer toestemming gegeven voor het raadplegen van een deskundige, dan 
komen de kosten daarvan te zijnen laste.  

6. Inlichtingen en gegevens bestemd voor de personeelsvertegenwoordiging, die 
volgens artikel 31, eerste lid, schriftelijk moeten worden verstrekt, mogen door de 
ondernemer ook mondeling worden verstrekt.  

Artikel 35d (WOR) 

1. De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel minder 
dan 10 personen werkzaam zijn en waarvoor geen ondernemingsraad is ingesteld, 
kan een personeelsvertegenwoordiging, als bedoeld in artikel 35c, eerste lid, 
instellen.  

2. De artikelen 5a, tweede lid, derde en vierde volzin, 7, 13, 17, 18, eerste en tweede 
lid, 21, 22, eerste lid, tweede lid, voor zover het betreft de kosten van het voeren 
van rechtsgedingen, en derde lid, 22a, 27, eerste lid, onderdeel b, voor zover het 
betreft een arbeids- en rusttijdenregeling, onderdeel d, derde tot en met zesde lid, 
31, eerste lid, 32 en 36 zijn van overeenkomstige toepassing.  

3. Artikel 35c, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing, en het vijfde en zesde 
lid zijn van toepassing.  


