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 1.1 Inleiding

Gaan we met gevaarlijke stoffen werken, dan is veilig en gezond werken belangrijk. 
Daarom heeft de overheid wetten gemaakt om de werknemer en de omgeving, het 
milieu, te beschermen. Denk hierbij aan de volgende wet- en regelgeving:

• Arbowet 
Wetgeving voor de arbeidsomstandigheden;

• ADR 
Wetgeving voor het vervoer over de weg (onderdeel van de Wet vervoer gevaarlijke 
stoffen);

• PGS 15 
Richtlijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen (onderdeel van de Wet milieubeheer).

De hoofdpunten van deze wet- en regelgeving zullen wij kort bespreken.

 1.2 Arbowet

De Arbowet maakt regels voor de arbeidsomstandigheden. Onder arbeidsomstandigheden 
verstaan wij:

• De veiligheid;
• De gezondheid;
• Het welzijn tijdens het werk.

In de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg Arbowet, staat waar werkgevers en werk-
nemers zich aan moeten houden voor wat betreft de werkomstandigheden in een bedrijf. 
Wordt met gevaarlijke stoffen gewerkt, dan moet dit veilig gebeuren en mag de gezond-
heid van de medewerkers niet in gevaar komen.

1 Wetgeving
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Doel van de Arbowet

Het doel van de Arbowet is om ongevallen en ziekten door het werk te 
voorkomen. 

Volgens de wet moeten alle werkplekken in een bedrijf gezond en veilig zijn, dit betekent:
• Bescherming bij het uitvoeren van werkzaamheden;
• Verbeteren van veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk;
• Zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

De wetgeving geeft de rechten en plichten aan van zowel werkgever als werknemer op 
de volgende gebieden:

• Veiligheid;
• Gezondheid op het werk;
• De omstandigheden waarin arbeid wordt verricht.

De Arbowet is van toepassing op:
• Alle plaatsen waar arbeid wordt verricht;
• De werkgever;
• De werknemers (inclusief uitzendkrachten en gelijkgestelde werknemers zoals 

stagiairs, vrijwilligers, enzovoort).

 1.3 Deskundige bijstand 

Preventiemedewerker
Vanaf 25 werknemers moet iedere werkgever één of meerdere preventiemedewerker(s) 
aanwijzen. Een preventiemedewerker is een werknemer die belast is met preventietaken 
(bijvoorbeeld voorlichting geven). Een preventiemedewerker mag niet iemand van buiten 
het bedrijf zijn.
Een preventiemedewerker werkt samen met de bedrijfsarts en andere arbodienst-
verleners aan gezond en veilig werken binnen het bedrijf. Hij is hiervoor echter niet 
verantwoordelijk: dat is de werkgever.
Als het bedrijf minder dan 25 werknemers telt, kan de werkgever de preventietaken zelf 
uitvoeren.

Taken van de preventiemedewerker
• Meewerken aan het uitvoeren en opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie 

(RI&E);
• Adviseren aan en nauw samenwerken met de ondernemingsraad of de personeels-

vertegenwoordiging;
• Het opstellen van een plan van aanpak en het maken van een voortgangsrapportage;
• Voorlichten over het gebruik en onderhoud van apparaten;
• Bewaken van het juiste gebruik van beschermingsmiddelen;
• Instructie geven over bijvoorbeeld het werken met gevaarlijke stoffen.
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 1.4 Toezicht op V&G-wetgeving 

Voor toezicht op de naleving van de arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verant-
woordelijk.

Vanuit de overheid houdt de Inspectie SZW toezicht. Dit houdt onder andere in:
• Toezicht houden op de naleving van de veiligheid- en gezondheidswetgeving, 

waaronder de Arbowet;
• Onderzoek instellen naar aanleiding van een ongeval;
• Werknemers vragen naar een geldige legitimatie;
• Eisen stellen betreffende de wijze waarop de veiligheid- en gezondheidswetgeving 

moet worden nageleefd;
• Werkzaamheden stil leggen indien er een ernstig gevaar aanwezig is voor personen;
• Opstellen van een proces-verbaal naar aanleiding van een strafbaar feit;
• Waarschuwingen geven naar aanleiding van afwijkingen van de regelgeving.

De ambtenaren van de Inspectie SZW hebben toegang tot alle arbeidsorganisaties en 
mogen daar onder andere:

• Beproevingen en metingen doen;
• Foto’s en tekeningen maken;
• Monsters nemen;
• Voorwerpen (of gedeelten daarvan) meenemen voor onderzoek.

Iedereen is verplicht aan de ambtenaren van de Inspectie SZW alle gegevens en inlichtingen 
te verstrekken. 

De Inspectie SZW kan:
• Zo nodig het werk stilleggen tot de vereiste verbeteringen zijn aangebracht;
• Een waarschuwing geven;
• Bij ernstige overtredingen of herhaling ervan direct een proces-verbaal opleggen.

De Inspectie SZW richt zich met name op bedrijven en sectoren waar de bepalingen niet 
of onvoldoende worden nageleefd. Bij zeer ernstige overtredingen blijven strafrechtelijke 
sancties van kracht.
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