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 Voorwoord

Er wordt in het wegvervoer steeds meer toe overgegaan de vrachtwagens te voorzien van een portaal-
armsysteem. Helaas gebeuren er nog regelmatig onnodige ongevallen, al dan niet met schade aan 
goederen, afzetcontainer en gebouwen. Ook ongevallen met lichamelijk letsel en in het ergste geval 
met dodelijke afloop komen voor.

Potentiële gevaren voor omstanders
Omstanders dienen tijdens het gebruik van het portaalarmsysteem uit de buurt te worden gehouden 
in verband met gevaar voor:
• Botsing met een bewegende container;
• Beknelling van ledematen door bewegende delen;
• Bedelving onder de containerlading.

Wetgeving
Recente veranderingen in de Arbowet hebben geleid tot een grotere verantwoordelijkheid op het gebied 
van veiligheid in en om het bedrijf. De werkgever is volgens de Arbowetgeving verantwoordelijk, dat 
werknemers die werken met een hijs- en/of hefwerktuig (bijvoorbeeld een portaalarm), over een specifieke 
deskundigheid beschikken (art. 7.17c lid 1 van het Arbobesluit). Het begrip ‘specifieke deskundigheid’ 
is door de wetgever niet gedefinieerd.

De werkgever dient dus te inventariseren welke specifieke deskundigheden in de werksituatie van de 
chauffeur vereist zijn en daarop bepalen welk onderricht en training noodzakelijk is. Hij kan zelf bepalen 
op welke wijze deze training verzorgd wordt.

Artikel 8 van de Arbowet zegt dan ook: ‘De werkgever moet ervoor zorgen dat aan zijn werknemers 
doeltreffend en aan hen onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot 
de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid’.

Het is van belang dat een programma wordt opgezet om periodiek de deskundigheid op peil te houden. 
Medewerkers met een portaalarmsysteem laten werken zonder hiervoor een specifieke instructie te 
verzorgen is een overtreding van het Arbobesluit en dus aan te merken als een economisch delict.

Doelgroep
De eendaagse veiligheidstrainingen zijn speciaal bedoeld voor bedieners van gemotoriseerde hijs-, 
hef-, of transportvoertuigen die 18 jaar of ouder zijn en beschikken over een redelijke mate van 
bedieningsvaardigheden. 

Doelstelling
De cursist kan controle van, onderhoud aan en het werken met een portaalarmsysteem veilig en 
verantwoord uitvoeren, rekening houdend met verkeersregels, veiligheids- en bedrijfsvoorschriften, 
en kan deze voorschriften in de praktijk toepassen.
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1 De Arbowet

1.1 Het ontstaan van de Arbowet

Heel vroeger bestonden er geen wettelijke regels met betrekking
tot de arbeidsomstandigheden voor werknemers. 
Door de economische groei van de afgelopen jaren, de grote toe- 
name van mechanisatie en de daaruit voorkomende werkdruk 
(stress) zijn onveilige situaties en handelingen alleen maar toege-
nomen doordat de wetgeving met betrekking tot de arbeidsom-
standigheden verouderd was. In het verleden hebben nogal wat 
werkgevers behoorlijk misbruik gemaakt van hun werknemers. 
De werkgevers lieten de werknemers lang, hard en in ongezonde 
fabrieken en werkplaatsen werken tegen een zeer laag loon. 
Zelfs kleine kinderen werden te werk gesteld.

Door verschillende wetten zoals: de Kinderwet van Van Houten 
(1874), de Arbeidswet (1919), de Veiligheidswet (1934) is de 
situatie van werknemers sterk verbeterd. Uiteindelijk werd in 1981 
de arbeidsomstandighedenwet ingevoerd. 
De voorschriften uit deze huidige wet zijn gericht op de rechten en 
plichten van zowel de werkgever als werknemer en bevat voor-
schriften met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn. 
De Arbeidsomstandighedenwet is een raamwet die uitsluitend 
algemene regels vermeldt en wordt weer uitgesplitst in besluiten, 
reglementen, beleidsregels en infobladen.

Arbo-informatiebladen AI-bladen
Arbowet Voorschriften m.b.t. veiligheid, gezondheid en welzijn
Arbobeleidsregels Precieze regeling
Arbobesluit Uitwerking voorschriften Arbowet
Arboregeling Technische en specifieke details Arbowet

De Arbowet gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Daarom 
hebben zowel werkgevers en werknemers een aantal rechten en plichten toegewezen gekregen en 
moeten hierin samenwerken en overleg voeren, waarbij de werkgever de voorschriften kenbaar moet 
maken in de vorm van een beleid.

Het overleg moet dus leiden tot een beleid met betrekking tot zo goed mogelijke (optimale) arbeids-
omstandigheden, dit wil zeggen:
• Een zo groot mogelijke veiligheid;
• Een zo groot mogelijke bescherming van de gezondheid;
• Het bevorderen van het welzijn van de werknemers in het bedrijf.

Eenvoudig gezegd is de Arbowet van toepassing op een ieder die op Nederlands grondgebied arbeid 
verricht. Zo is de wet ook aangepast om regels te stellen met betrekking tot thuiswerk, ziekteverzuimbeleid, 
de bouw, seksuele intimidatie, agressie en geweld en de bedrijfshulpverlening. Doordat de werkgever in 
de ogen van de wet veel meer invloed heeft op de werkomstandigheden is het aantal verplichtingen voor 
de werkgever veel uitgebreider dan dat van de werknemer.
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1.2 Verplichtingen voor de werkgever

• Het werk mag geen nadelige gevolgen hebben voor 
 de gezondheid;
• Het werk moet bijdragen tot de vakbekwaamheid van 
 de werknemer;
• Machines moeten beveiligd zijn;
• In geval van calamiteiten moet de werknemer zich in 
 veiligheid kunnen brengen;
• Opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie.

In de praktijk betekent dit dat de werkgever verplicht is 
zo veel mogelijk te zorgen dat de werknemer werkt op 
een plek waar goed rekening gehouden is met ventilatie, 
verwarming en licht. 

Dat de werknemer beschermd wordt tegen de nadelige 
effecten van het werk, bijvoorbeeld tegen gevaarlijke 
stoffen, stof, lawaai en vaak herhalende werkzaamheden. 
Dus de werkgever moet zorgen voor een veilige, gezonde 
en prettige werkomgeving.

Het is niet zo, dat de werkgever alleen verantwoordelijk is. Als de werknemer de algemene regels niet 
nakomt, kan de werknemer zelf aansprakelijk gesteld worden voor zijn handelen. Het is al voorgekomen 
dat bij een zwaar ongeval, waar de werknemer veel schuld had, de rechter een uitspraak in het nadeel 
van deze werknemer deed.

1.3 Verplichtingen van de werknemer

De Arbowet schrijft niet alleen verplichtingen voor aan de werkgever, maar ook de werknemer heeft 
zo zijn verplichtingen:
• Het is verboden jezelf of iemand anders in gevaar te brengen;
• Arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen moeten op de juiste wijze gebruikt worden;
• Beveiligingen op machines moeten werken en mogen nooit verwijderd of ‘overbrugd’ worden;
• Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruikt worden;
• Je moet actief meewerken aan voorlichting en onderricht;
• Gevaarlijke situaties moeten aan de direct leidinggevende worden gemeld;
• Je moet meewerken aan onderzoek van arbodeskundigen.

1.4 Rechten van de werknemer

Naast een aantal verplichtingen heeft de werknemer ook bepaalde 
rechten. Zoals bijvoorbeeld het recht op werkonderbreking. 
De Arbowet bepaalt dat een werknemer de bevoegdheid krijgt 
het werk te onderbreken, indien naar zijn redelijk oordeel acuut en 
ernstig gevaar bestaat voor personen. Dit gevaar moet zo dreigend 
zijn, dat niet gewacht kan worden tot de Arbeidsinspectie ingrijpt. 
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Wanneer de werkgever jou vraagt werkzaamheden uit te voeren waar een te groot risico aan verbonden 
is, (wat tegen de wet ingaat) dan heb jij het recht en zelfs de plicht om het te stoppen. Sterker nog, doe je 
dat niet, dan pleeg je een strafbaar feit en kun je aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen hiervan!

1.5 AI-bladen

De regels van de Arbowetgeving staan allemaal vermeld in het Arbobesluit, en dit is weer terug te vinden 
in AI-bladen (Arbo-informatiebladen). Er zijn meer dan 30 bladen waarin de arboregels ‘vertaald’ zijn 
naar diverse verschillende arbeidsomstandigheden.

1.6 De arbeidsinspectie

Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden 
is een zaak van iedereen in het bedrijf. Maar het 
is niet altijd eenvoudig aan alle regels te voldoen. 
Overtredingen van de arbeidsomstandighedenwet 
vallen onder de Wet op de economische delicten 
(WED). Dit betekent dat bij niet nakoming van 
bepalingen, zowel werkgevers als werknemers, 
veroordeeld kunnen worden tot een fikse boete 
of gevangenisstraf.

Het controleren of de regels en bepalingen goed 
worden nageleefd vereist deskundigheid. 
De arbeidsinspectie heeft als taak het handhaven 
van de wet. Tevens onderzoekt, inspecteert, infor-
meert, adviseert en bemiddelt deze dienst.

De arbeidsinspectie beschikt in haar dagelijks werk 
over verschillende mogelijkheden waarmee zij kan 
ingrijpen op een manier die bij de situatie past. 
De inspectie kan zodoende verbetering stimuleren 
en naleving van wetten en voorschriften afdwingen. 
Sommige van die mogelijkheden zijn wettelijk vast- 
gelegd. 

Zoals ‘de eis tot naleving’ of de ‘aanwijzing’. 
In ernstige gevallen kan de arbeidsinspectie zelfs 
overgaan tot stilleggen van het werk of verwijtbare 
en strafbare feiten vastleggen in een procesverbaal.

1.7 Voorlichting en instructie arbeidsomstandigheden

De werkgever moet de werknemer dus voorlichten en onderrichten over de werkzaamheden en de daar-
aan verbonden risico’s en maatregelen om deze risico’s te voorkomen of beperken. 
De werknemer daarentegen is verplicht deze voorlichting te volgen en conform de richtlijnen en instructies 
te werken. 
De werkgever dient toe te zien op de naleving van de instructies en voorschriften gericht op het voorkomen 
of beperken van de risico’s, alsmede op het gebruik van de juiste beschermingsmiddelen hiervoor.
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