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Inkomensverlies, aansprakelijkheid

Verzekeringsclausules
Steeds meer verzekeraars verlangen dat je aantoonbaar zorgvuldig te werk gaat.

Bij veiligheid is in feite elk detail van belang.

Verzekeraars maken dan gebruik van een zogenaamde uitsluitingsclausule. Dat houdt in, dat

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje.

je onder bepaalde omstandigheden bij schade die wel onder de dekking van de verzekering

Maar hoe kun je – als kleine zelfstandige

valt toch geen vergoeding uitgekeerd krijgt. Wanneer je niet veilig werkt kun je hiermee

ondernemer - overal op letten?

te maken krijgen.

Om je daarbij te helpen om door de
grote hoeveelheid informatie rond veilig werken heeft het Hoofdbedrijfschap
Ambachten (HBA) voor bijna 30 ambachtelijke branches een Branchecode
(Code) ontwikkeld.
Met zo’n Code kun je de grote hoeveelheid arbo-regels meenemen in je dagelijkse bedrijfsvoering.
In deze agenda gebruiken we het idee
achter de HBA-codemethode.
Dat betekent, dat aan de hand van eenvoudige symbolen (wingdings) duidelijk gemaakt wordt welke prioriteit een
bepaalde veiligheidsnorm heeft. We
maken onderscheid in:
wetboek: deze norm is direct
ontleend aan de wet
< duim: deze norm geldt als professioneel handelen en is een interpretatie van de doelvoorschriften uit de Arbowet
§ lachebek: hier gaat het om een
tip, een adviesnorm

&

Een voorbeeld waarmee we aangeven
hoe je zaken volgens de Arbowet moet
aanpakken:
& Risico’s pak je aan door het in
volgorde toepassen van:
- bronbestrijding
- collectieve bescherming
- individuele bescherming
- persoonlijke beschermingsmiddelen (het gebruik ervan is tijdelijk
en tot het strikt noodzakelijke beperkt).

Hiermee wordt aangegeven hoe je
zaken volgens de Arbowet moet aanpakken.
We hebben met veel zorg een overzicht
gemaakt op basis van de regelgeving
en inzichten eind 2013. Dat kon mede
dank zij de inspanningen van enkele bij
het HBA aangesloten branches.
Elk commentaar en elke suggestie tot
verbetering is van harte welkom via
info@vlok.nl.

In de VLOK-AVB vind je onder de
Voorwaarden aansprakelijkheid bedrijven 60G de volgende bepalingen:
• in Artikel 4 bij de uitsluitingen:
 Asbest: schade direct of indirect
verband houdend met asbest of asbesthoudende zaken;
 Overtreding voorschriften: schade
ten gevolge van een handelen
of nalaten dat bewust in strijd is

met enig van overheidswege gegeven voorschrift, indien zulks is
geschied in opdracht van of met
goedvinden van verzekerden.
• in Artikel 24: Aanvullende uitsluiting
arbeidsomstandighedenwet:
 Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die verband
houdt met een handelen of nalaten
dat bewust in strijd is met enige
door of namens de overheid gegeven voorschrift ter zake van
arbeidsomstandigheden, veiligheidsaspecten of re-integratie.
Verder wordt uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade die
verband houdt met de volgende
gedragingen:
• het niet, niet tijdig of niet behoorlijk naleven van een op het
bedrijf van de verzekeringnemer
gericht overheidsvoorschrift;
• het niet, niet tijdig of niet behoorlijk (laten) uitvoeren van
een adequate Risico Inventarisatie en Evaluatie, het (laten)
maken van een Plan van Aanpak

en het adequaat (laten) oplossen
van de in dit plan gesignaleerde
knelpunten;
• het niet, niet tijdig of niet behoorlijk treffen van voorzieningen en maatregelen voor
het gebruik van machines, gereedschappen en/of het gebruik
en de verwerking van gezondheidsbedreigende stoffen.
• In Artikel 25: Aanvullende verplichting bij schade:
 Zodra verzekerde kennis draagt
van een bedrijfsongeval is hij verplicht:
a. een gedegen onderzoek naar de
toedracht in te stellen;
b. de arbeidsinspectie in te schakelen.

Duidelijk? Als je vragen hierover
hebt, houd die dan niet voor je, maar
neem contact op met de verzekeringsadviseurs van Meeùs Assurantiën, via
vlok@meeus.com.
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Gevolgen van gevaar voor je zelf, voor je partner, voor je klant

Persoonlijke aspecten

Zorgen voor morgen

Veiligheid is voor iedere persoon zeer belangrijk. Verreweg de meeste gevaarsrisico’s liggen juist

Stel: je krijgt vandaag een ernstig ongeval. Hoe ziet de wereld er dan morgen uit voor jou en je

in persoonlijke omstandigheden. Tenzij het ook gaat om gevaarlijke werkomstandigheden met

naasten? Een eenvoudige vraag. Maar velen willen het antwoord niet weten. Al weten zij dat

brand-, explosie- of stralingsgevaar, in gevaarlijke stoffen of in gevaarlijke gereedschappen.

bliksems goed. En als je er dan aan denkt, ontkom je niet aan een bepaalde stress.

Al deze zaken en meestal door een
combinatie van een aantal van deze
zaken zijn voldoende om een moment
van onoplettendheid te veroorzaken,
die verstrekkende gevolgen kan hebben voor de rest van je leven.

Denk hierbij aan:
1. kennis en bekwaamheid
a. te lage opleiding
b. te weinig voorlichting
c. te weinig of nog erger te veel en
mogelijk tegenstrijdige informatie
d. te weinig vakbekwaamheid
e. te weinig praktijkervaring

2. gedrag
a. stoer gedrag
b. haastig werken
c. te veel werken op routine
d. afgeleid zijn
3. welzijn
a. geen contact met collega’s
b. stress met betrekking tot planning
c. persoonlijke problemen

Daarmee komen we op een ander belangrijk persoonlijk aspect, namelijk
de vraag of je de gevolgen van (langdurige) arbeidsongeschiktheid hebt
geregeld. Met andere woorden: kun je
(met je partner) het inkomensverlies
zelf opvangen?

aftrekbaarheid van de premie en de
ﬁscale belasting bij (periodieke) uitkeringen.

Stap 1: neem even de tijd
Neem de tijd om over je toekomst na te
denken. Doe dat met je partner.
• Bereken de ﬁnanciële gevolgen van
het wegvallen van inkomsten.
• Ga na op welke uitgaven op korte
termijn nog te besparen is.
• Probeer in beeld te krijgen of je in
aanmerking kunt komen voor bepaalde uitkeringen of (huur)subsidies
van overheidswege.
• Maak desnoods een paar scenario’s,
uitgaande van de mogelijke duur van
een arbeidsongeschiktheid.

Er bestaat legio mogelijkheden, die invloed hebben op de hoogte van premies.
• Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een
lange wachttijd. Dat is de tijd, die je
uit eigen spaargeld moet overbruggen voordat de verzekering begint
met uitkeren.
• Als je nog geen spaargeld hebt, maar
wel de eerste klap wilt kunnen opvangen, kun je kiezen voor een tijdelijke uitkering.
• Een ongevalsdekking is ook een
goedkopere, maar beperkte vorm van
bescherming. Want er is geen uitkering bij ziekte.
• Je kunt de verzekering ook beperken
tot bepaalde met name genoemde
ziekten.

Stap 2: dek op korte termijn je
risico’s af
• Laat je verzekeringsadviseur op basis van scenario’s, die je voor jezelf
hebt opgesteld voorstellen doen.
• Reken uit welk budget je ter beschikking hebt.
• Houd ook rekening met de ﬁscale

Stap 3: Sparen en beleggen
Als ondernemer moet je altijd een buffer hebben voor slechte tijden. Dus je
zult altijd geld opzij moeten leggen.
• om de afschrijving van je auto en gereedschappen op te vangen.
• omdat je nog inkomsten- en/of omzetbelasting moet betalen

• omdat je na je loopbaan iets meer
geld wilt hebben dan alleen de AOW.
• omdat je de bekende “zeven magere
jaren” wilt kunnen uitzingen
• omdat je een (tijdelijke) uitval wegens arbeidsongeschiktheid wilt kunnen opvangen
• voor de ﬁnanciering van een eigen
woning
• voor de studie van je kinderen.
Als je spaart, moet je het geld ergens
beleggen. Beleggen houdt in, dat je het
geld veilig en zoveel mogelijk waardevast opbergt. Houdt daarbij een aantal
zaken in de gaten:
• meer opbrengst uit je belegging
houdt vaak ook meer risico in
• spaarsaldi bij banken zijn gegarandeerd tot 100.000 per persoon
• let op: dit maximum geldt per groep
gelieerde bankinstellingen
• je kunt ook sparen via een (kapitaal)
verzekering
• kun je je spaargeld uit handen
houden van een eventuele curator?
• als de inleg ﬁscaal aftrekbaar is, is de
uitkering doorgaans belast
• wees je bewust van risico’s van
waardedaling (woningen, aandelen,
e.d.)
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Wanneer je in de betere tijden verplichtingen bent aangegaan, waar je niet
gemakkelijk van af kon komen, heeft
de crisis van de afgelopen jaren ongetwijfeld pijn gedaan. Maar juist die
pijn maakt je wijzer. Zoiets wil je geen
tweede keer meemaken.

Suggestie: Nu volgt een taai stukje maar lees het toch maar eens, per slot gaat dit over jou!
Veilig werken wordt in de Nederlandse wet vooral geregeld in de Arbeidsomstandighedenwet
(kortweg: de Arbowet) en de Warenwet. De laatste wet heeft dan in het bijzonder betrekking op
de veiligheidseisen, die aan bepaalde producten worden gesteld. Daarnaast zijn er nog enkele

VLOK - De wet

specifieke wetten, zoals de Arbeidstijdenwet.
De Arbowet is met name gericht op
situaties waarin er sprake is van een
gezagsverhouding. Doel is de ondergeschikte te beschermen. Doorgaans is dat
de werknemer. Maar de wet kent ook
regels voor meewerkende ondernemers
en zelfstandigen zonder personeel (zzpers). Omdat de Arbowet gebaseerd is op
het traditionele naoorlogse rolverdeling
‘werkgever-werknemer’ is de wet niet
eenvoudig voor de zelfstandigen. Zonder overdrijven kun je jezelf zelfs afvragen of de wet de zelfstandige beschermt
tegen stress of deze juist stress bezorgt.
Dat klinkt gek, maar voormalig minister
van Financiën, Gerrit Zalm, heeft eens
op een bijeenkomst over Deregulering
zijn zorg geuit over de stroom van wetgeving, die vanuit alle departementen
en alle overheidslagen neerdaalt op die
kleine zelfstandige, die niet – zoals de
grote ondernemingen – voor elk vakgebied een eigen afdeling met specialisten
heeft. De VLOK is van mening, dat dit
– anno 2014 – nog steeds een punt van
zorg is.

Zzp-er in de Arbowet
De zelfstandige is degene, die zonder
werkgever of werknemer te zijn, arbeid
verricht. Het maakt niet uit of hij zich
zelfstandige noemt, of hij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en of
hij beschikt over een Verklaring Arbeids
Relatie (VAR). Het gaat om de feitelijke
verhouding.

Doelvoorschriften zijn bepalingen die
voorschrijven op welke gebieden je
arbeidsrisico’s moet beperken of voorkomen. Bijvoorbeeld de regels over fysieke belasting (waaronder de tilnorm),
lawaai, temperatuur en trillingen. Deze
bepalingen zijn voor zzp-ers uitgewerkt
in artikel 9.5 vijfde lid, onder c. van het
Arbeidsbesluit.

En dan komen we bij de eerste uitdaging. Want het begrip werknemer wordt
voor de Arbo veel ruimer uitgelegd,
dat bij de regels over de arbeidsovereenkomst in Boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek. Je bent namelijk ook werknemer wanneer je als zelfstandige voor
een opdrachtgever werkt, die je allerlei
aanwijzingen geeft bij je werk.

Artikel 9.5 Arbobesluit: een voorbeeld
van toegankelijkheid voor de kleine
zelfstandige. Hoe toegankelijk kan
wetgeving zijn. Wie dit leest, zelfs een
geschoold jurist, zal beamen, dat het
gebied ontoegankelijk is. En vanwege
het risico van boetes gevaarlijk. De
VLOK vraagt daarom aan de overheid
steun bij het vertalen van deze regels
naar de vakman, zie ook het kader
over het Hoofdbedrijfschap Ambachten.

Voor ernstige gevaarsrisico’s en ingeval
je op een bouwplaats werkt waar ook
personeel (van bijvoorbeeld de hoofdof andere onderaannemers) werkzaam
is, gelden alle doelvoorschriften van de
Arbowet ook voor de zelfstandige zonder personeel, als ware hij werknemer.

Arbeidsomstandighedenbesluit
(Tekst geldend op: 15-10-2013)
Artikel 9.5. Verplichtingen van
zelfstandigen en meewerkende
werkgevers
1. Een zelfstandige en een werkgever
als bedoeld in artikel 16, zevende lid,
onderdeel b, van de wet zijn verplicht
tot naleving van de voorschriften en
verboden welke zijn opgenomen in de
volgende artikelen:
a. van hoofdstuk 1: de artikelen 1.5ha
en 1.42;
b. van hoofdstuk 3: de artikelen 3.2,
eerste lid, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5d, eerste en tweede lid, 3.5e, 3.5g, 3.5h,
3.6, eerste lid, 3.7, eerste lid, 3.16,
3.17, 3.28, eerste lid, 3.29, tweede
en vijfde lid, 3.30, 3.31, tweede lid,
en 3.34, eerste lid;
c. van hoofdstuk 4: de artikelen 4.1c,
4.1d, 4.3, tweede, derde en vierde
lid, 4.5, 4.8, 4.9, 4.10, tweede en
derde lid, 4.16, tweede, derde en
vierde lid, 4.17, 4.19, 4.45, 4.46,
4.47b, 4.47c, eerste lid, onderdelen
a en e, 4.48a, tweede lid, onderdelen b en c, en vierde lid, 4.51a,
eerste en derde tot en met vijfde
lid, 4.54, 4.54a, met inachtneming
van artikel 4.54b, 4.54d, 4.58, 4.59,
4.60, 4.61, 4.61a, 4.61b, 4.62b,
4.87, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.94, 4.95,
4.108, 4.109, en 9.15, onder a, sub
1° tot met 4°, en onder b;
d. van hoofdstuk 6: de artikelen 6.8,
negende lid, 6.14a, 6.15a, 6.16,
6.17, 6.18, 6.19, eerste lid, 6.20,
6.29 en 6.29a;
e. van hoofdstuk 7: de artikelen 7.3,
vierde lid, 7.4, eerste en tweede lid,
voor zover het betreft landbouwtrekkers die 800 kg of meer wegen,

derde en vierde lid, 7.5, tweede,
derde en vijfde lid, 7.7, eerste lid,
7.9, 7.11, tweede lid, 7.16, 7.17a,
eerste, tweede en vijfde lid, 7.17b,
tweede lid, 7.17c, tweede lid, 7.18,
tweede, vierde, zesde en zevende
lid, 7.18a, derde en dertiende lid,
7.18b, eerste lid, 7.20, vierde lid,
7.21, 7.23, 7.23a tot en met 7.23d,
7.25, eerste, zesde en zevende lid,
7.27, tweede lid, 7.28, 7.32, eerste
en tweede lid, en 7.34, tweede en
derde lid;
f. van hoofdstuk 8: artikel 8.3, tweede, derde en vierde lid;
g. van de wet: de artikelen 10, 11 en 32.
2. In aanvulling op het eerste lid zijn
een zelfstandige en een werkgever
als bedoeld in artikel 16, zevende lid,
onderdeel b, van de wet, die een inrichting exploiteren waarop artikel 2.3
van toepassing is, tevens verplicht tot
naleving van afdeling 2 van hoofdstuk
2 en artikel 19, eerste lid, van de wet.
3. In aanvulling op het eerste lid zijn
een zelfstandige en een werkgever als
bedoeld in artikel 16, zevende lid, onderdeel b, van de wet, die met betrekking tot de totstandbrenging van
een bouwwerk op een bouwplaats
arbeid verrichten, tevens verplicht
tot naleving van:
a. artikel 19, eerste lid, van de wet;
b. artikel 2.35;
c. de artikelen van hoofdstuk 7, voor
zover niet genoemd in het eerste lid,
onderdeel e, en
d. de artikelen 8.1, eerste tot en met
vijfde en zevende lid, 8.2 en 8.3,
eerste lid.

4. In aanvulling op het eerste lid zijn
een zelfstandige en een werkgever
als bedoeld in artikel 16, zevende lid,
onderdeel b, van de wet, die bij de
werkzaamheden worden blootgesteld
aan gewasbeschermingsmiddelen of
biociden als bedoeld in artikel 1 van
de Wet gewasbeschermingsmiddelen
en biociden, tevens verplicht tot naleving van de volgende artikelen:
a. van hoofdstuk 3: artikel 3.23;
b. van hoofdstuk 4: de artikelen 4.6 en
4.7, met dien verstande dat artikel
4.7 van overeenkomstige toepassing is op een zelfstandige;
c. van hoofdstuk 8: de artikelen 8.1,
zesde lid, en 8.4.
5. In aanvulling op het eerste lid zijn
een zelfstandige en een werkgever als
bedoeld in artikel 16, zevende lid, onderdeel b, van de wet tevens verplicht
tot naleving van de voorschriften en
verboden welke zijn vastgesteld bij of
krachtens de volgende artikelen, tenzij:
a. het arbeid betreft die hij verricht ten behoeve van een opdrachtgever, bedoeld in
artikel 1.1, tweede lid, onderdeel c, sub
2°, met hem als enige opdrachtnemer;
b. het arbeid betreft die hij verricht
ten behoeve van een opdrachtgever, met meerdere opdrachtnemers
die niet gelijktijdig met hem aanwezig zijn op de arbeidsplaats; of
c. het arbeid betreft die wordt verricht ten behoeve van meerdere
opdrachtgevers, met meerdere
opdrachtnemers die niet gelijktijdig met hem aanwezig zijn op de
arbeidsplaats:
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Veiligheidseisen volgens de wet

6.2, 6.3, 6.4, 6.8, eerste tot en met
vierde, zesde, zevende, tiende en
elfde lid, 6.9, 6.11c, tweede en
derde lid, 6.12, 6.12c, 6.12e, eerste, derde tot en met vijfde lid,
6.14, 6.15, 6.19, tweede tot en met
vierde lid, 6.20b, 6.27, 6.29b en
6.29c;
5°. van hoofdstuk 7: de artikelen 7.3,
tweede, derde lid, 7.4, tweede
lid, 7.4a, 7.5, eerste lid, 7.6, 7.7,
tweede tot en met zevende lid, 7.8,
7.10, 7.11, eerste lid, 7.13, 7.14,
7.15, 7.17a, derde, vierde, zesde
en zevende lid, 7.17b, derde tot en
met zesde lid, 7.17c, eerste, derde
tot en met achtste lid, 7.17d, 7.18,
eerste, derde en vijfde lid, 7.18a,
eerste, tweede, vijfde, achtste tot
en met twaalfde lid, 7.18b, tweede
tot en met vierde lid, 7.20, eerste
tot en met derde, vijfde tot en met

zevende lid, 7.24, 7.25 tweede tot
en met vijfde lid, 7.26, 7.27, eerste lid, 7.29, 7.30, 7.34, eerste lid,
7.35 en 7.36b;
6°. van hoofdstuk 8: de artikelen 8.1,
eerste tot en met vijfde lid, zevende en achtste lid, en 8.4.

Andere voorschriften
Andere voorschriften worden aangeduid
als systeembepalingen, die meestal gepaard gaan met administratieve lasten,
zoals de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), arbeidsgezondheidskundige
onderzoeken en overleg. Deze bepalingen zijn dus niet van toepassing op de
zelfstandige zonder personeel.
Een gevolg van de uitbreiding van de
Arbowet ten aanzien van de zzp-er is
dat ook het begrip opdrachtgever moest
worden uitgebreid. Deze omvat nu zowel particulieren als instellingen en
(commerciële) bedrijven. Dat kan dus
gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, zie het kader
hierna.

Toezicht op de Arbowet
De Inspectie SZW (vroegere Arbeidsinspectie) ziet toe op de juiste naleving
van de Arbowet. De inspectie stelt elk
jaar een jaarplan op waarin onder meer
wordt aangekondigd op welke zaken
speciaal zal worden gelet.
De richtlijnen voor het opleggen van
boetes zijn in 2013 aangescherpt. Zo
zal er in gevaarlijke situaties niet worden volstaan met een waarschuwing. Er
volgt direct een sanctie en dat kan in de
papieren lopen.

wordt direct een boeterapport opgesteld.
Voorbeelden van ernstige overtredingen
zijn:
• toezicht op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen ontbreekt
• werknemers werken met machines
terwijl ze niet vakbekwaam zijn
• kinderen onder de 16 jaar moeten
langer werken dan wettelijk is toegestaan
• een verplichte melding aan de Inspectie SZW is nagelaten, bijvoorbeeld
over een arbeidsongeval dat heeft
plaatsgevonden of over een voorgenomen asbestsloop

Boetes bij overtreding
De inspecteur maakt direct een boeterapport op als er sprake is van een ernstige
overtreding of als bij controle blijkt dat
een eerdere overtreding niet is opgeheven. Ook als een inspecteur opnieuw
eenzelfde overtreding aantreft (recidive),

LET OP:
Bij de onderstreepte gedeelten staan
de situaties van de alleenwerkende
zzp-er. In die situaties is in feite niets
veranderd.
Het maakt dus een groot verschil of je
alleen werkt of samen met een collega,
die tegelijk met jou op het werk is! Dit
zijn namelijk situaties waarin de werkzaamheden van de ene persoon gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid
en gezondheid van anderen.

Daarnaast wordt direct een boeterapport
opgesteld als:
• een werkgever een of meer vreemdelingen zonder de vereiste tewerkstellingsvergunning voor zich laat werken
• een werkgever zijn werknemer(s) onder het voor hem/haar geldende wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag betaalt
Boetebedragen variëren van 340 tot
50.000 per normovertreding (tarief
2013). Bij meerdere overtredingen worden de bedragen opgeteld en bij herhaling of niet opheffen van de overtreding
kan de boete ook fors verhoogd worden.
Werk stilleggen
De inspecteur legt het gehele werk, een
onderdeel van het werk of bepaalde
werkzaamheden onmiddellijk stil, als
er sprake is van ernstig gevaar voor de
veiligheid of gezondheid van personen.
Hij zegt daarbij tevens een boeterapport
aan. Voorbeelden zijn:
• elektrocutiegevaar, valgevaar of knelgevaar;
• overtreding van het verbod op kinderarbeid;
• overtreding van het Besluit risico’s
zware ongevallen 1999
Bezwaar en beroep
Als een bedrijf of medewerker het niet
eens is met de boete, kan hiertegen bezwaar worden gemaakt. Daar is natuurlijk
een formele procedure voor maar eigenlijk
ben je dan al achteruit aan het vechten.
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1°. van hoofdstuk 3: de artikelen
3.1b, 3.2, tweede lid, 3.5d, derde,
vierde en zesde lid, 3.7, tweede tot
en met zesde lid, 3.9, 3.11, 3.12,
3.13, 3.14, 3.15, 3.19, 3.27, 3.28,
tweede lid, 3.29, eerste, derde en
vierde lid, 3.31, eerste lid, 3.35,
eerste en derde lid, 3.37, 3.37g,
3.37h, 3.37k, 3.37m, 3.37p, 3.37t,
eerste lid, 3.37y en 3.48;
2°. van hoofdstuk 4: de artikelen 4.4,
4.6, 4.7, eerste, tweede en derde
lid, 4.18, tweede, derde en vierde
lid, 4.47a, eerste en derde tot en
met achtste lid, 4.47c, eerste lid,
onderdeel a, b, c, e en f, en tweede
lid, 4.51, 4.51a, tweede lid, 4.88,
4.98, 4.99. 4.100, 4.101 en 4.105;
3°. van hoofdstuk 5: de artikelen
5.2, 5.3, onder a, 5.4, 5.6, 5.10 en
5.13a;
4°. van hoofdstuk 6: de artikelen 6.1,

Hoofdbedrijfschap Ambachten

Wanneer je als zelfstandige schade lijdt door onvoldoende veiligheidsmaatregelen van jouw

De regering heeft na een ingrijpende wijziging van de Arbowet enige jaren geleden een

bedrijfsmatige opdrachtgever, dan kun je die opdrachtgever verantwoordelijk stellen voor die

subsidiepot gemaakt waarbij branches via de Stichting van de Arbeid financieel werden

schade. Dat besliste de Hoge Raad – de hoogste rechterlijke instantie in ons land – onlangs in een

ondersteund om Arbocatalogi te maken. In een Arbocatalogus worden de risico’s van de

zaak van een zelfstandig ondernemer die een been verloor op de werkvloer van het bedrijf, dat

bedrijfstak in beeld gebracht, alsmede de meest voor de hand liggende maatregelen om die

hem als (onder)aannemer had ingeschakeld. Overigens was deze zelfstandige geen zzp-er, want

risico’s met succes het hoofd te bieden. Om onverklaarbare redenen was de overheid de

hij had rond de tijd van het ongeluk zelf ook iemand in dienst.

branches van zelfstandigen zonder personeel ‘vergeten’. De VLOK heeft destijds daarom geen
beroep kunnen doen op deze regeling.

Let op, we praten hier niet over de
Arbowet, maar over de aansprakelijkheid van een werkgever, zoals die is
geregeld in artikel 7:658, lid 4, van het
Burgerlijk Wetboek.
De werkgeversaansprakelijkheid strekt
zich op grond van dat artikel ook uit tot
personen die buiten dienstbetrekking
voor opdrachtgever werkzaamheden
verrichten in uitoefening van diens beroep of bedrijf. De opdrachtgever moet
dus bedrijfsmatig bezig zijn, denk voor
jou als klussenondernemer bijvoorbeeld
aan een aannnemer waarvoor je een klus
uitvoert. Het geldt in beginsel niet voor
consumenten als opdrachtgever.
Zeker als je zelf (nog) geen goede arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt,
is deze uitspraak zeer belangrijk.
Volgens de Hoge Raad moet overigens
in elk geval bekeken worden of de op-

drachtgever met succes aansprakelijk
kan worden gesteld voor schade als gevolg van een ongeval.
Belangrijk is, dat je kunt aantonen, dat:
• je met de opdrachtgever een overenkomst hebt gesloten waaruit voortvloeit dat je voor de opdrachtgever
werkzaamheden uitvoert

• dat je tijdens de uitvoering van die
werkzaamheden schade hebt geleden
• dat de opdrachtgever onvoldoende inspanning heeft geleverd om een veilige uitvoering van de werkzaamheden
te waarborgen
• de werkzaamheden te rekenen zijn tot de
bedrijvigheden van de opdrachtgever

Daarom had de VLOK zijn zinnen gezet op een Branchecode via het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA). Aanvankelijk leek die weg onbegaanbaar,
omdat het HBA in beginsel alleen zou
kunnen werken voor de bij het HBA
aangesloten branches. En aansluiting
bij het HBA was geen optie, omdat de
VLOK niet ‘representatief’ genoeg was;
de VLOK moest daarvoor meer dan
50% van de klussenbedrijven vertegenwoordigen.
Nadat op vragen van de VLOK een
bericht van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (toezichthouder op het HBA) was verschenen,
dat het HBA tegen vergoeding faciliteiten in het algemeen belang ook aan
andere organisaties beschikbaar kon

stellen, leek de weg vrij voor een Code
voor het Klussenbedrijf. Maar voordat
de VLOK de ﬁnanciering van dit project heeft kunnen realiseren, kwam de
mededeling, dat het HBA per 1 januari
2014 ophoudt te bestaan.
Op het moment van schrijven van deze
teksten wordt er achter de schermen
door de VLOK, samen met PZO, gekeken of er een toekomst is voor de goede
zaken, die het HBA heeft ontwikkeld.
Maar die toekomst is onzeker.
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Aansprakelijkheid
zakelijk opdrachtgever

Met dank aan het Hoofdbedrijfschap Ambachten – hebben wij gebruik gemaakt van voorbeelden
uit de verschillende Branchecodes (zie het overzicht van Branchecodes in bijgaand kader). Daar
waar nodig hebben we de redactie aangepast voor het klussenbedrijf. Naast een aantal alge-

VLOK - Overzicht codes voor ambachten

mene zaken wordt kort ingegaan op enkele specifieke gevaarsituaties bij de uitoefening van het

Branchecodes online en als gids
beschikbaar
• Code van het bestratingsbedrijf
(checklist is branche-RI&E)
• Code van de dakdekkers hellende
daken
• Code van de glazenwasser
• Code van de glazenier
• Code van de goud- en zilversmid
• Code van de grimeur, visagist en
toneelkapper (is Arbocatalogus,
checklist is branche-RI&E)
• Code van de keramist (is Arbocatalogus, checklist is branche-RI&E)
• Code van het kledingreparatiebedrijf
• Code van de naaimachinedetailhandel
• Code van het natuursteenbedrijf
(checklist is branche-RI&E)
• Code van het optiekbedrijf (checklist is goedgekeurde RI&E door
brancheorganisatie)
• Code van de orthopedisch schoentechnicus (is Arbocatalogus,
checklist is branche-RI&E)
• Code van het parketbedrijf (waarin
Arbocatalogus en branche RI&E

Algemene normen

& Voorkom dat derden (zoals klanten en

klussenbedrijf.

•
•
•
•
•

voor bedrijven onder de CAO
parket)
Code van de rietdekker (checklist
is branche-RI&E)
Code van de schoenhersteller
(checklist is branche-RI&E)
Code van de schoonheidsspecialist (is Arbocatalogus, checklist is
branche-RI&E)
Code van de schoorsteenveger
Code van het voetverzorgingsbedrijf (is Arbocatalogus,
checklist is branche-RI&E)

Branchecode alleen online
beschikbaar
• Code van de pianotechniek
Branchecode alleen als gids
beschikbaar
• Code van de kapper
• Code van het levensmiddelenbedrijf
• Code van de slager
• Code van de tandtechniek
• Code van de textielreiniger
• Code van de uurwerkherstellers

U kunt de Code bestellen via de webwinkel van het HBA: www.hba.nl.

Hierna een eerste opsomming van gevaarssituaties en mogelijke maatregelen,
die toepasbaar zijn voor het klussenbedrijf. De VLOK wil in 2014 het jaarthema
Veilig Werken vertalen naar een eigen Code voor het klussenbedrijf. Zodat de
klussenbranche dan - net als bij een aantal andere branche het geval is - één
document heeft dat ook kan gelden als Arbocatalogus en RI&E.

bezoekers) ongewenst worden blootgesteld aan risico’s.
& Tref maatregelen om struikelgevaar
over snoeren, slangen en materieel te
voorkomen.
& Gebruik de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen.
< Laat de werkplek ordelijk achter.
< Hanteer een keurings-, onderhoudsen inspectieschema voor bedrijfsmiddelen. Inspecteer deze tenminste
eenmaal per jaar op deugdelijkheid,
werking en veiligheidsvoorzieningen.
< Hygiëne is belangrijk: handen wassen
na het werk en niet eten, drinken en
roken tijdens het werk.
Werken op Hoogte
& Controleer of er randbeveiliging aanwezig is bij valgevaar vanaf 2,5 m of
hoger.
< Gebruik de website
www.werkveiligophoogte.nl om het
geschikte arbeidsmiddel voor werken
op hoogte te kiezen
Gebruik Ladder
de ladder alleen als arbeidsplaats als het risico beperkt is en de
gebruiksduur kort is of het niet anders

& Gebruik

kan vanwege de kenmerken van de
locatie.
& Werk boven windkracht 6 niet met
draagbaar klimmateriaal.
& Stel de ladder stabiel op.
< Controleer de ladder:
• op uiterlijke gebreken en beschadigingen zoals scheuren
• of alle sporten vastzitten en vrij
zijn van vuil, zoals olie en modder.
< Controleer of de ondergrond hard,
stroef, draagkrachtig en vlak is.
Plaats, indien nodig, brede planken of
een ladderstopper.
< Betreed de ladder met niet meer dan
één persoon.
< Werk minder dan één armlengte buiten de ladder.
Gebruik rolsteigers
< Steigers voldoen aan het A-blad steigerbouw en het A-blad veilige steiger
van de Stichting Arbouw, zie www.
arbouw.nl
< Op of in de nabijheid van de steiger
is een gebruiksaanwijzing aanwezig
met daarin:
• de toelaatbare belasting
• aanwijzingen ten aanzien van opbouw en gebruik
• voorwaarden om standzekerheid te
waarborgen.
< Bouw de steiger op een goede stevige
en vlakke ondergrond met voetplaten.
< Dek putten en sleuven in de directe
omgeving van de steiger af.
< Beklim een rolsteiger aan de kopse
kant, evenals het ophijsen van lasten met behulp van een takel op een
steigerpoot.
< Voer vanaf de kopse kant van een rolsteiger geen hijswerkzaamheden uit.

< Beklim een rolsteiger met een werkvloerhoogte groter dan 2,5 m alleen
via de binnenzijde.
< Verplaats een rolsteiger:
• zonder personen of materialen op
de steiger
• zonder obstakels in de lucht
• met de stabilisatoren 5 cm boven
de grond vastgezet
• vanaf de grond.
< Elektrische apparaten (looplamp,
gereedschappen) die op een steiger
worden gebruikt worden gevoed via
een vaste aardlekschakelaar met aanspreekstroom van ten hoogste 500mA
(NEN 1010).
Werken in kruipruimte
of:
• werken in de kruipruimte noodzakelijk is
• de afmetingen voor toegang voldoende zijn voor betreden, ontsnappen en
redden
• er voldoende licht in de kruipruimte
(mogelijk) is
• er voldoende bewegingsruimte is
• de vloer stabiel, draagkrachtig,
schoon en droog is
• er sprake is van risicovolle werkzaamheden
• er vermoeden is van een onveilige atmosfeer
• er adequaat hulp verleend kan worden bij calamiteiten.
& Elektrische apparatuur (bijvoorbeeld
looplamp) mag alleen worden gebruik als er in de kruipruimte veilige spanning wordt toegepast. Onder
veilige spanning wordt verstaan een
spanning die doorgaans niet hoger is
dan 50V bij wisselspanning of 120V
gelijkspanning rimpelvrij, welke
& Controleer
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wetboek: deze norm is direct
ontleend aan de wet
< duim: deze norm geldt als professioneel handelen en is een interpretatie van de doelvoorschriften uit de Arbowet
§ lachebek: hier gaat het om een
tip, een adviesnorm

&

Geluid
Langdurige blootstelling aan geluid boven 80 dB(A) leidt tot gehoorbeschadiging. Gehoorbeschadiging is permanent.
& Voorkom

of beperk de blootstelling
aan geluid boven 85 dB(A).
& Meet geluid als stemverhefﬁng nodig
is bij spreken op 1 m afstand van de
geluidsbron.
& Arbeidsplaatsen met een geluidsniveau van 85 dB(A) of meer zijn
duidelijk afgebakend en gemarkeerd
met veiligheids- en gezondheidssignalering (lijnen en/of borden).
& Machines, gereedschappen en hulpmiddelen met een geluidsniveau van
85 dB(A) of meer hebben een pictogram voor het dragen van gehoorbescherming.
& Gehoorbescherming biedt een adequate bescherming tegen het aanwezige geluidsniveau.
& Medewerkers, waarbij de dagelijkse
blootstelling aan geluid hoger is dan
80 dB(A) krijgen de gelegenheid
periodiek een gehooronderzoek te
ondergaan.
& Geef voorlichting en instructie aan
werknemers die dagelijks blootstaan
aan een geluidsniveau van meer dan
80 dB(A).
§ Gebruik otoplastieken (inwendige, op
maat gemaakte gehoor-bescherming).
Trillingen

& Machines

en apparaten zijn zo veel
mogelijk trillingsgedempt. De maximale trillingsbelasting van handarmtrillingen bedraagt 2,5 m/s2.
< Beperk de duur dat je met trillingen
te maken hebt door je werk af te wisselen.

§ Het warm houden van handen is van
belang als je met handtrillingen te
maken hebt. Draag zo nodig handschoenen.
§ Neem bij klachten over gevoelloze
vingertoppen, witte (‘dode’) vingers
of pijnlijke gewrichten contact op
met de (bedrijfs)arts.
Gevaarlijke stoffen
Toxische of gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaar opleveren indien je er via
je ogen, luchtwegen, mond of huid mee
in aanraking komt. Een klusondernemer
kan bij zijn werk met veel gevaarlijke
stoffen in aanraking komen. De het gevarieerde werk zal het blootstellen aan
bepaalde stoffen beperkt zijn en soms
niet veel afwijken van de blootstelling
van een gemiddelde consument, die
zelf thuis klust. In andere gevallen is
het gevaar bij elke blootstelling al zodanig groot, dat het noodzakelijk is altijd
direct de nodige maatregelen te treffen om blootstelling aan die stoffen te
voorkomen. Voorbeelden zijn asbest en
hardhout.

Vluchtige stoffen
& het gebruik van lakken, lijmen, e.d.
met veel vluchtige stoffen (VOSnorm is 10%) verhoogt de kans op
de schadelijke ziekte OPS. Voor deze
stoffen geldt een vervangingsplicht.
< Gebruik schoonmaak- en oplosmiddelen als volgt:
- beperk het gebruik van oplosmiddelen indien mogelijk
- draag de in het veiligheidsinformatieblad aangegeven beschermingsmiddelen
- vermijd huidcontact
- lees voor het gebruik het etiket en
werk volgens het voorschrift van
de leverancier
- maak bij huidklachten een afspraak
met de (bedrijfs)arts
- zorg voor voldoende ventilatie
< Laat met oplosmiddel doordrenkte
tissues en dergelijke niet in de werkplaats uitdampen
Kwartsstof
Verschillende soorten natuursteen zoals
kwarsiet, graniet en gneis bevatten het
mineraal kwarts. Langdurige blootstelling aan te hoge concentraties kwartsstof kan leiden tot longaandoeningen
zoals stoﬂongen (silicose) of longkanker. Vooral bij droge bewerking van
natuursteen wordt de grenswaarde ver
overschreden.
< Ken het kwartsgehalte van materialen (via het overzicht A-blad Natuursteen) en kies indien mogelijk voor
materialen met een zo laag mogelijk
kwartsgehalte, zoals kalksteen en
marmer.
< Pas het volgende toe om stofvorming
te beperken:

- bij voorkeur nat bewerken
- bronafzuiging als nat bewerken
niet mogelijk is
- trechterafzuiging als bronafzuiging
niet mogelijk is
< Adembescherming is niet nodig wanneer gesteente maximaal 10% kwarts
bevat en goedwerkende afzuiging of
nat werken wordt toegepast.
< Gebruik bij langdurig zagen en slijpen en bij kwartsstof een masker met
P3-ﬁlter.

Houtstof
met afgezogen gereedschap en
zorg voor een goede ventilatie en afvoer op de werkplek.
< Gebruik adequate afzuiging bij elektrisch handgereedschap, direct op de
plaats waar het (hout)stof geproduceerd wordt.
< Maak schoon door stof weg te zuigen
met een stofzuiger met stofﬁlter.

& Werk

Bron: A-blad Houtstof op de bouwplaats

Asbest
& Schakel een erkend bedrijf (gecertiﬁceerd volgens de BRL 5051) in
wanneer verdacht asbesthoudende
materialen (vloerbedekking of plaatmateriaal) wordt aangetroffen om:
- vast te stellen of het materiaal wel
of geen asbest bevat
- asbesthouden materiaal (indien
noodzakelijk) te laten verwijderen
Duidelijke waarschuwing op de website: www.inspectieszw.nl.
Hoge boetes
Het onveilig verwijderen van asbest
levert niet alleen gevaar op voor werknemers van een sloop- of klusbedrijf,
maar bijvoorbeeld ook voor bewoners
en buren. Daarom kan een inspecteur
het werk onmiddellijk stilleggen. Bovendien zijn per januari 2013 de boetes verder gestegen; de afgelopen jaren waren ze al meer dan verdubbeld.
Klusbedrijven die onveilig asbest verwijderen, kunnen boetes krijgen die
oplopen tot 30.000 euro. Rommelen
met asbest kan dus zomaar het einde
zijn van je bedrijf.
Elektrisch gevaar
< Gebruik gekeurde verlengsnoeren:
- voorzien van randaarde
- alleen tijdelijk
- volledig afgerold
- repareer beschadigde snoeren door
inkorten
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waarden zowel voor meting tussen de
geleiders als ten opzichte van aarde
gelden (NEN-EN 50110/3140). Een
scheidingstransformator dient buiten de
kruipruimte te blijven.
& De minimale afmeting van een kruipgat is 62 x 100 cm.
& De minimale hoogte van een kruipruimte is 80 cm waarbij onder balken
en andere obstakels een vrije doorgang van 60 cm mogelijk is.
< De maximale afstand tot het kruipgat is:
• 7,5 meter bij een hoogte kleiner
dan 80 cm
• 18 meter bij een hoogte van 80 cm
of meer.
< Werk niet langer dan 1,5 uur aaneen in
een kruipruimte en ingeval de kruipruimte lager is dan 60 cm niet langer
dan 1 uur. Verblijf daarna tenminste
15 minuten buiten de kruipruimte.
< Pomp water weg met een dompelpomp bij veilige spanning.
< Water in de kruipruimte geeft extra
risico’s:
• gevaar van verdrinking ingeval je
onwel wordt
• natte kleding belemmert het werken en kan leiden tot onderkoeling
• water geeft met elektriciteit een
verhoogd risico
• water kan verontreinigd zijn
• schimmels, e.d. kunnen gevaar
voor de gezondheid opleveren.
< Let bij de controle van de atmosfeer
op gevaar van brand, explosie, verstikking, bedwelming of vergiftiging
ten gevolgen van:
• moerasgas (methaan) in veengebieden
• rioolgas (H25) bij lekkende riolering
• in de nabijheid opgeslagen gassen.

“Rondom fysieke belasting in de bouw
zijn binnen de verschillende arbocatalogi een keur aan maatregelen en
voorzieningen ontwikkeld en zijn de
risico’s voor de verschillende beroepen
in kaart gebracht.
Op basis daarvan zijn nu een aantal
werkzaamheden aangewezen die fysiek
zo belastend zijn, dat bij het verrichten
daarvan altijd sprake is een overtreding
van artikel 5.2 Arbobesluit, waarvoor
direct een boete zal worden gegeven. “
In het besluit worden dan genoemd:
“Bij blokkenstellen ruwbouw blokken
van meer dan 14 kilogram hanteren,
zonder gebruik van een elementenstelselmachine of zonder mechanisch
opperen en/of zonder verhoogde plaatsing van de blokken en de lijmkuip.(artikel 5.2 Arbobesluit)
Bij betonstaalvlechten als volgt werken: tillen boven de 25 kilo; boven
schouderhoogte binden; handmatig
knippen boven de 8 mm met een handschaar; werken zonder werktafel waar
dit wel mogelijk is.(artikel 5.2 Arbobesluit)

Metselen zonder verhoogde plaatsing
van stenen en speciekuip van 50 cm;
metselen boven schouderhoogte met
uitzondering van de binnenmuren onder de verdiepingsvloer; metselen onder kniehoogte, met uitzondering van
het vloer- en funderingsniveau; een stenentang met een hand gebruiken; een
kruiwagen (inclusief de last) van meer
dan 60 kilo hanteren; eenhandig pakken van stenen met een steenbreedte
van meer dan 105 mm; metselen onder
kniehoogte, met uitzondering van het
vloer- en funderingsniveau.(artikel 5.2
Arbobesluit)
Bij het monteren van metalen daken gevelelementen als volgt werken:
platen niet mechanisch lostrekken of
omklappen; platen boven 118 kg niet
mechanisch in het werk brengen; platen onder de 118 kg, zonder een daartoe
aangewezen hulpmiddel, met behulp
van een andere persoon verder dan gemiddeld 8 meter handmatig verslepen.
(artikel 5.2 Arbobesluit)
Bij glaszetten als volgt werken: glas alleen boven de 25 kilo handmatig tillen,
of niet met twee personen tussen de
25 en 50 kilo’s handmatig tillen; glas
zonder mechanische hulpmiddelen boven de 50 kilo’s plaatsen; geen gebruik
maken van transportmiddelen voor het
(ver)plaatsen van glas; geen gebruik
maken van persoonsgebonden hulpmiddelen voor het plaatsen van glas.
(artikel 5.2 Arbobesluit).”

Fysieke belasting doet zich
voor bij:
- tillen en dragen van lasten
- statische werkhouding bij bediening
van machines (bijvoorbeeld bij zagen)
- statische werkhouding bij montage
< Pas technische (til)hulpmiddelen toe
of til met meerdere personen boven
de tilnorm:
- 25 kg voor mannen
- 18 kg voor vrouwen
- 15 kg voor jongeren tot 18 jaar
- 10 kg voor zwangere vrouwen
< Gebruik de juiste werkhouding:
- verander regelmatig van houding
- voorkom een gedraaide en gebogen werkhouding
- voorkom het belasten van slechts
één heupgewricht
- voorkom langdurig vooroverbuigen
< Voorkom tillen met één hand van
lasten die zwaarder zijn dan 6 kg.
< Leg veelgebruikte materialen binnen
handbereik.
Kruiwagen
& Hef niet meer dan 25 kg aan de handvatten van de kruiwagen.
& De kruiwagen met lading mag niet
meer dan 60kg wegen (zie in bijgaand
kader over het Boetebesluit het voorbeeld bij metselen)”.

Zagen, slijpen, e.d.
& Draag bij het (machinaal) zagen of
slijpen een veiligheidsbril en gehoorbescherming.
< Voorkom stofvorming bij het
zagen van tegels door bevochtiging en
nat werken.
< Gebruik handschoenen die beschermen tegen mechanische invloeden
(snijden, schuren, prikken), die
voldoen aan NEN-EN 388 en
NEN-EN 420.
Brand
& Brandblusmiddelen zijn op de werkplek in voldoende mate aanwezig en
afgestemd op het type branden en
bluswerkzaamheden.
& Laat het brandblusmiddel eenmaal per jaar (en na ieder gebruik)
controleren door een erkend bedrijf
(REOB).
Persoonlijke beschermingsmiddelen
& Persoonlijke beschermingsmiddelen
voldoen aan de volgende eisen:
• voorzien van een CE-markering

• geschikt voor de te vermijden
gevaren
• afgestemd op de werkplek
• afgestemd op de ergonomische en
gezondheidseisen
• geschikt voor de drager (goed
passend)
• op elkaar afgestemd bij tegelijkertijd
dragen
• voor gebruik door één person
• voorzien van een gebruiksaanwijzing
• goed onderhouden, gerepareerd en
schoongehouden
< Gehoorbeschermingsmiddelen voldoen aan de volgende normen:
• uitwendig gedragen, zoals gehoorkappen, aan NEN-EN 352-1
• inwendig gedragen, zoals oorwatten, oorstoppen en otoplastieken,
aan NEN-EN 352-2.
< Veiligheidsschoenen:
• hebben een ondoordringbare (stalen)
tussenzool
• hebben een stalen neus
• hebben een kruipneus
• hebben voldoende grip
• zijn waterdicht

• bieden bescherming tegen oliën en
chemicaliën
• voldoen aan EN 344, EN 345,
EN 346 en EN 347 en beschikken
over een S3-codering.
< Werkkleding is van katoen, want dat:
• is brandvertragend
• is ademend
• beschermt tegen minerale vezels
• beschermt tegen UV-straling van
de zon
Bedrijfsauto
volgende middelen zijn in de auto
aanwezig:
• verkeersmiddelen
voor
pech
onderweg
• EHBO-middelen
• Brandblusmiddelen (afgestemd op
de risico’s)
• Een alarmkaart met daarop de te
nemen acties bij ongevallen
• Communicatiemiddelen om in geval
van een calamiteit alarm te kunnen
slaan.
< Er is een schot of wand tussen het
laadgedeelte en de cabine.

& De

Nuttige sites over veilig werken
www.inspectieszw.nl

nieuwsberichten over de inspectie SZW (vroegere Arbeidsinspectie)

www.arboportaal.nl

voorlichting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

www.stofvrijwerken.nl

hoe vind ik een stofzuiger bij mijn gereedschap?

www.arbovriendelijkehulpmiddelen.nl

hulpmiddelen voor alle werkterreinen in de bouw gesorteerd op gevaarsrisico

www.rie.nl

verzamelplaats van handige instrumenten

www.arbocatalogi-bouwnijverheid.nl

arbocatalogi van branches in de bouw

www.werkveiligophoogte.nl

helpt je bij de keuze van je hulpmiddelen
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Fysieke belasting
Uit: Besluit Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7
mei 2012, Staatscourant nr. 9352, tot
wijziging van Beleidsregel 33, Boeteoplegging van de Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving.
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