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Arbowetgeving

Leerdoelen
 ĵ De begrippen Arbo-catalogus, Arbeidstijdenwet, Arbowet, Arbozorg kunnen toelichten
 ĵ De functie en taken van huisarts, Arbodienst, traumateam, afdeling Personeelszaken en 

vertrouwenspersoon kunnen beschrijven m.b.t. de Arbowet
 ĵ De rol van de coördinator t.a.v de Arbowet kunnen beschrijven
 ĵ De rol van de coördinator m.b.t. psychische problemen op de werkvloer kunnen beschrijven 

Inleiding
Iedere onderneming heeft te maken met risico’s. Deze risico’s kunnen voortkomen uit het 
ondernemerschap, zoals commerciële risico’s (verkeerde producten) en financiële risico’s 
(betalingsachterstanden). Een apart risico zijn de veiligheidsrisico’s die kunnen ontstaan 
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De coördinator speelt een belangrijke rol in 
advies bij en toezicht op de maatregelen die deze risico’s moeten beperken.

Een werkgever dient op het gebied van deze veiligheidsrisico’s een (pro)actief beleid te 
voeren en kan een coördinator beveiliging daarbij een bepaalde rol toedienen.

Zo kan een coördinator beveiliging worden belast met een groot aantal taken en 
verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, waarbij zowel 
de belangen van de klant als van de medewerker in het oog gehouden moeten worden.
De rol van de coördinator zal dan voornamelijk preventief, signalerend en wanneer nodig 
repressief zijn. Daarnaast rapporteert de coördinator zijn aan zijn opdrachtgever of zijn 
leidinggevende.

Om zijn taken op het gebied van veiligheid en gezondheid goed te kunnen uitvoeren moet 
een coördinator weten welke eisen er vanuit de Arbowet zijn gesteld, welke maatregelen er 
zijn genomen en wat de cao Particuliere Beveiliging inhoudt.

H1



9

H
1

Arbowetgeving

1.1 Arbowetgeving
De Arbowetgeving is terug te vinden in de Arbeidsomstandighedenwet. Deze wet is een 
kaderwet. Een kaderwet wil zeggen dat de onderwerpen alleen in hoofdlijnen worden 
uitgewerkt. De concrete regels die in deze wet worden genoemd zijn verder uitgewerkt 
per onderwerp in het arbobesluit. Het arbobesluit is uitgewerkt in de arboregeling. In de 
arbobeleidsregels zijn suggesties voor ondernemingen opgenomen hoe men bepaalde 
onderwerpen kan oppakken. 

De Arbowet bevat regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid en veiligheid 
van werknemers en zelfstandige ondernemers te bevorderen. Dat is het eerste doel. Een 
tweede doel van de wet is om ongevallen en ziekten die door het werk veroorzaakt worden, 
te voorkomen (preventie).

Het is daarom belangrijk dat de coördinator binnen de beveiliging de arboregels kent, maar 
ook de maatregelen op dit gebied die het bedrijf reeds heeft genomen.

De Arbowet kent elk jaar wel wat aanpassingen, vaak gevoed door Europese Richtlijnen. Een 
paar wijzigingen:

 ĵ Ondernemers zijn niet meer verplicht aangesloten bij een arbodienst. Deze arbotaken 
mag de ondernemer nu zelf uitvoeren, met uitzondering van waarvoor hij een bedrijfsarts 
moet inschakelen.

 ĵ Ondernemingen zijn verplicht medewerkers als preventiemedewerker aan te stellen, 
ook al zijn ze wel bij een arbodienstverlener aangesloten. De preventiemedewerker kan 
worden gekozen worden door de ondernemingsraad of bij bedrijven met minder dan 
25 medewerkers door de directie. De medewerker dient volgens de Arbowet de kennis en 
kunde te hebben voor het uitvoeren van zijn taken en daarvoor ook de tijd te krijgen. 

  De preventiemedewerker zorgt voor goede werkomstandigheden en werkt aan duurzame 
inzetbaarheid.

 ĵ Werkgevers moeten minimumeisen voor gezond 
en veilig werk afspreken met bijvoorbeeld 
de bedrijfsarts en arbodeskundige. Een 
basiscontract is verplicht. In dit contract 
staan de minimale rechten en plichten 
voor de werkgever, de werknemer en de 
arbodienstverlener.

De richtlijnen worden door de Arbowetgeving in 
hoofdlijnen door de centrale overheid aangegeven. 
Men geeft de norm aan die behaald moet worden. 
Hoe deze norm behaald moet worden, laat men over 
aan de brancheorganisaties en de ondernemingen 
zelf. Wel controleert de overheid of aan de eisen 
voldaan is. Dit gebeurt in veel gevallen pas achteraf.

Een voorbeeld van het uitwerken van een richtlijn 
is het opstellen van en arbocatalogus door de 
brancheorganisatie. Ook de beveiligingsbranche 
heeft een dergelijke catalogus opgesteld.
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Veiligheid en gezondheid volgens de Arbowet
Zoals gezegd is een bedrijf door de overheid, via de Arbowet, verplicht gesteld om 
maatregelen te treffen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Concreet betekent dit het 
nemen van maatregelen op het gebied van o.a.:

 ĵ Eerste hulp 
Naast levensreddend handelen, moet ook de kennis aanwezig zijn hoe te handelen 
in minder ernstige situaties. Men moet in staat zijn te handelen bij minder 
levensbedreigende verwondingen en aandoeningen die in het dagelijks leven veelvuldig 
voorkomen. 

 ĵ Brandbestrijding 
Het doel van brandbestrijding is uiteraard het blussen van een brand, maar ook het 
redden van mens en dier en het voorkomen van schade en/of overlast.

 ĵ Evacuatie/ontruiming
Evacuatie is het verplaatsen van personen van een gevaarlijke plaats naar een veilige 
plaats, vanwege dreiging of een gevaarlijke gebeurtenis. 
Voorbeelden zijn de evacuatie van een gebouw vanwege een bommelding of brand, de 
evacuatie van een gebied vanwege een calamiteit, overstroming of bombardement of de 
evacuatie van een stad vanwege een orkaan. 
In situaties waarbij gevaarlijke materialen of een mogelijke besmetting een rol spelen, 
moeten evacués soms ontsmet worden, voordat ze uit het gevaarlijke gebied worden 
gehaald. 

 ĵ Opleiding en instructie 
Alle medewerkers moeten zijn opgeleid en geïnstrueerd over de gevaren op de werkplek.

Bij de meeste onderwerpen speelt de bedrijfshulpverlening (BHV) een belangrijke rol. De 
onderwerpen worden in de volgende onderwerpen verder uitgediept.

Samenvatting

Het doel van de Arbowet is het bevorderen van veilige en gezonde 
arbeidsomstandigheden gericht op het voorkomen van arbeidsgerelateerde 
gezondheidsschade. 

Er moeten binnen een bedrijf maatregelen zijn getroffen met betrekking tot:
 ĵ eerste hulp;
 ĵ brandbestrijding;
 ĵ evacuatie/ontruiming;
 ĵ opleiding en instructie.
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Onveilige
en ongezonde situaties

Leerdoelen
 ĵ De risico’s van waaruit onveilige situaties kunnen ontstaan kunnen benoemen en toelichten
 ĵ De afhandeling van onveilige en ongezonde werksituaties kunnen beschrijven 
 ĵ Werknemers kunnen adviseren met betrekking tot veiligheid tijdens werkzaamheden
 ĵ Kunnen beschrijven hoe risico’s van onveilige, ongezonde en ongewenste situaties beperkt 

kunnen worden
 ĵ De situaties die de gezondheid en veiligheid in gevaar brengen kunnen beschrijven en 

onderscheiden
 ĵ De mogelijke problemen en reacties wanneer psychische druk op de coördinator beveiliging 

of anderen wordt uitgeoefend beschrijven

Inleiding
In de arbowetgeving staat het volgende over onveilige en ongezonde situaties in een 
werksituatie:
De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. 
De werkgever moet alle maatregelen nemen om de risico’s te beperken. De werkgever heeft de 
verplichting om gevaarlijke omstandigheden te beperken. Daarnaast heeft de werknemer de 
verplichting de gestelde regels die door de werkgever zijn opgesteld in acht te nemen.

Een werkgever moet, rekening houdend met de nieuwe ontwikkelingen in de professionele 
dienstverlening, een zo goed mogelijk arbobeleid voeren. Dit betekent dat een werkgever 
met de kennis die op dat moment beschikbaar is, zijn of haar beleid moet vormgeven. 
Een werkgever moet, voor zover dat redelijkerwijs kan worden verlangd, zorg dragen voor 
een veilige en gezonde werkplek, volgens de wetgever.

Onveilige situaties 
bedreigen als eerste 
de veiligheid van een 
persoon, object of 
gebouw. Bijvoorbeeld: 
er is een gat in de weg. 
Dit is een onveilige 
situatie. Ongezonde 
situaties bedreigen 
rechtstreeks de 
gezondheid van 
een persoon. Denk 
hierbij aan: werken 
met gevaarlijke 
stoffen in een slecht 
geventileerde ruimte.

H2
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2.1 Voorschriften rond veiligheid en gezondheid

Artikel 3 Arbowet (Arbobeleid)

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 tempo gebonden 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 
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.
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In het arbobeleid van een bedrijf of organisatie legt de werkgever vast hoe de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de organisatie voor wat betreft de 
arbeidsomstandigheden zijn verdeeld. Een zeer belangrijk onderdeel van het te voeren 
beleid is het werken aan continue verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Samenvatting

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers.

De werkgever moet maatregelen nemen om risico’s te beperken.
De werkgever heeft de verplichting om gevaarlijke omstandigheden te beperken.

De werknemer heeft de verplichting om de gestelde regels die door de werkgever zijn 
opgesteld in acht te nemen.


