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 1.1 Grondbeginselen veiligheids- en gezondheidswetgeving

Veilig en gezond werken is belangrijk. Daarom heeft de overheid de veiligheids- en 
gezondheidswetgeving (V&G-wet) gemaakt. Iedere werknemer moet zich houden aan de 
voorschriften rondom veiligheid, gezondheid en milieu.

De V&G-wetgeving
De V&G-wetgeving heeft als doel:

• Bescherming bij het uitvoeren van werkzaamheden;
• Verbetering van veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk;
• Het bieden van goede arbeidsomstandigheden.

De V&G-wetgeving geeft de rechten en plichten aan van zowel de werkgever als de 
werknemer op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en de omstandig-
heden waarin de arbeid wordt uitgevoerd.

De V&G-wetgeving is van toepassing op:
• Alle plaatsen waar arbeid wordt verricht, dus ook in het transport.

De V&G-wetgeving is bedoeld voor:
• Werkgevers;
• Werknemers;
• Uitzendkrachten;
• Stagiaires;
• Vrijwilligers.

De V&G-wetgeving geldt voor:
• Veiligheid;
• Gezondheid;
• Welzijn.

1 Wetgeving



6 | Ondile BV 2017 ©Veilig werken met de vrachtauto

De Arbowet
Een onderdeel van de V&G-wetgeving gaat over de arbeidsomstandigheden en wordt 
ook wel de Arbowet genoemd.

 1.2 Toezicht op de naleving van de V&G-wetgeving

De Inspectiedienst SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) houdt toezicht op de 
naleving.

Bevoegdheden van de inspectiediensten:
• Controleren of en hoe de V&G-wetgeving wordt nageleefd;
• Een onderzoek instellen naar de oorzaak van een bedrijfsongeval;
• Werknemers vragen naar een geldige legitimatie;
• Eisen dat de veiligheids- en gezondheidswetgeving goed wordt nageleefd;
• Opstellen van een proces-verbaal bij een strafbaar feit;
• Een waarschuwing geven wanneer er is afgeweken van de regelgeving;
• Werkzaamheden stilleggen als er ernstig gevaar voor personen is.

Naast de Arbowet zijn er aanvullende regels die te maken hebben met veilig werken, 
zoals de milieuwetgeving en Europese richtlijnen. 

 1.3 De milieuwet

Elk menselijk handelen heeft invloed op het milieu. In het bedrijfsleven is het milieubesef 
de laatste twintig jaar gegroeid. Een slecht milieu-imago kan betekenen dat klanten en 
potentiële opdrachtgevers voor een milieuvriendelijker bedrijf kiezen. Maar ook de 
overheid stelt strengere eisen aan de bedrijfsprocessen. Het wegvervoer wordt bijvoor-
beeld geconfronteerd met milieuzones. Een bedrijf moet dus wel een milieubeleid 
voeren om te blijven bestaan. 

Doel van de milieuwetgeving:
• Mens en omgeving beschermen tegen schadelijke effecten van activiteiten;
• Uitstoot en afvalstromen beperken;
• Zorgen voor een efficiënte en correcte verwijdering van afvalstoffen.
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 1.4 De arbeidstijdenwet

De Arbeidstijdenwet (ATW) wordt ook wel de werktijdenwet genoemd. In deze wet staat 
hoe lang een werknemer per dag en per week mag werken en wanneer hij recht heeft op 
pauze of rusttijd. De regels gelden voor werknemers van 18 jaar en ouder. Voor werk-
nemers van 16 en 17 jaar gelden aparte regels. Voor het wegvervoer zijn de werktijden 
geregeld in het rijtijdenbesluit. 

Doel van de ATW:
• Bepalen van maximale arbeidstijden en minimale rusttijden om te voorkomen dat 

de veiligheid en gezondheid in gevaar komt;
• Bevorderen dat werk en privé, zorgtaken en gezin gecombineerd kunnen worden.

 1.5 De Europese richtlijnen en de nationale wetgeving

Nederland heeft een eigen (nationale) wetgeving. De door de Europese Unie (EU) 
gemaakte wetgeving wordt vastgelegd in richtlijnen. Omdat Nederland lid is van de EU 
moet Nederland verplicht de Europese richtlijnen volgen. Dit gebeurt door een Europese 
richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Een voorbeeld hiervan is de verplichte 
invoering van de CE-markering. 
De afkorting CE staat voor Conformité Européenne (in overeenstemming met de Europese 
regelgeving).

Als een product een CE-markering heeft, voldoet het aan de Europese richtlijnen. 
Producten met een CE-markering zijn bijvoorbeeld machines, persoonlijke beschermings-
middelen of speelgoed.
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