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Veelgestelde vragen over Arbo 
 
 
Welke verplichtingen heeft de werkgever zoal? 
 
Om in een onderneming aan de wettelijke verplichtingen te voldoen moet de werkgever in zijn be-
leid zorgen voor systematische en preventieve aandacht voor de arbeidsomstandigheden. Bij het 
organiseren van de arbeid, het inrichten van de werkplekken en het bepalen van de productie- en 
werkmethoden neemt de werkgever de volgende beginselen in acht: 
 de arbeid is zodanig ingericht dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers niet 

wordt benadeeld; 
 gevaarbestrijding moet plaatsvinden bij de bron; 
 gevaarlijke machines en stoffen zijn zoveel mogelijk vervangen door ongevaarlijke of min-

der gevaarlijke machines respectievelijk stoffen; 
 vluchtwegen zijn aanwezig of worden gecreëerd; 
 de werkplek is op ergonomisch verantwoorde wijze aan de werknemer aangepast; 
 de werkmethoden en de middelen zijn aan de mogelijkheden van de werknemer aange-

past; 
 de werknemer is geïnformeerd over het doel en het resultaat van het werk; 
 de werknemers zijn zoveel mogelijk beschermd tegen seksuele intimidatie en agressie en 

geweld en nadelige gevolgen daarvan; 
 de werkgever is verplicht om, in overleg met de werknemers één of meer werknemers aan 

te wijzen voor uitvoering van bedrijfshulpverlening. 
 de werkgever moet zich bij het uitvoeren van een aantal in de Arbowet genoemde taken 

laten ondersteunen door interne of externe deskundigen, al dan niet georganiseerd in een 
dienst. Deze taken zijn: 

- risicoinventarisatie en –evaluatie; 
- het verlenen van bijstand aan en begeleiding van werknemers die door ziekte niet 

in staat zijn hun werk te verrichten; 
- het uitvoeren van vrijwillig periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek van 

werknemers; 
- het houden van een arbeidsgezondheidskundig spreekuur; 
- indien hij een aanstellingskeuring laat verrichten: de aanstellingskeuring; 
- adviseren aan en nauw samenwerken met de werkgever en ondernemingsraad in-

zake te nemen en genomen arbeidsbeschermende maatregelen; 
- het uitvoering geven aan de maatregelen in het kader van het arbeidsomstandig-

hedenbeleid dan wel het meewerken aan de uitvoering daarvan.  
 de werkgever heeft een meldingsplicht ten aanzien van registratie van ongevallen en be-

roepsziekten; 
 werkgevers met meer dan 100 werknemers in dienst zijn niet alleen verplicht een jaarplan 

op te stellen, maar moeten tevens een jaarverslag samenstellen. Het jaarverslag moet 
worden gezonden aan: 

- de Arbeidsinspectie; 
- de betrokken Arbo-dienst 
- de ondernemingsraad. 

 
Hoe vrijblijvend is de Arbowet? 
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De Arbowet is verre van vrijblijvend, in deze wet en de genoemde besluiten wordt dwingend voor-
geschreven welke maatregelen in welke situaties voor welke doelgroepen moeten worden geno-
men. 
 
De Arbeidsomstandighedenwet heeft ten doel de veiligheid en gezondheid van werknemers zoveel 
mogelijk te beschermen en het welzijn van de werknemers zoveel mogelijk te bevorderen. Het uit-
gangspunt is hierbij dat die zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn een gezamenlijke verant-
woordelijkheid van werkgevers en werknemers is. De kosten, verbonden aan het naleven van de 
Arbowet of de daarop gebaseerde besluiten mogen echter niet ten laste van de werknemer komen 
(Artikel 56 Arbowet). 
 
Op wie is de Arbowet van toepassing? 
 
Het toepassingsgebied van de Arbowet is zeer ruim. De wet geldt voor alle arbeidsorganisaties in 
Nederland. Van doorslaggevend belang is dat de arbeid in Nederland wordt uitgevoerd, de natio-
naliteit van bedrijf, werkgever of werknemer doet er niet toe. 
Het begrip werkgever is in de zien van de wet de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die op 
grond van een arbeidsovereenkomst of van en publieksrechtelijke aanstelling een ander in dienst 
heeft. Ook wanneer iemand een thuiswerker arbeid laat verrichten of een uitzendkracht inhuurt is 
hij werkgever. Zelfs degene die een ander onder zijn gezag arbeid laat verrichten zonder dat daar-
aan een contract ten grondslag ligt, wordt als werkgever aangemerkt (zoals bijvoorbeeld het geval 
is bij vrijwilligerswerk, waarbij de vrijwilliger de instructies van de organisatie waar hij werkt, moet 
opvolgen). 
 
Een werknemer is altijd degene die arbeid verricht voor degene die als werkgever is aangemerkt. 
In principe is de Arbowet niet van toepassing op mensen die alleen als zelfstandige werken, maar 
de wet kent wel de mogelijkheid om van dit beginsel af te wijken (zoals bijvoorbeeld voor werken 
met asbest, gelet op de grote gevaren verbonden aan dit product). 
 
Bron: Hanboek Management van Interne en Civiele Diensten, Kluwer, Alphen aan den Rijn. 
Voor meer informatie over arbeidsomstandigheden en regelingen surf je naar: www.arbo.nl. 
 


