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Op 26 februari 2019 kwam in het nieuws dat de Inspectie Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid (ISZW) bedrijven oproept om meer te investeren in 

veiligheid binnen hun organisatie. Aanleiding van deze oproep van ISZW was 

dat er in 2018 meer meldingen zijn gedaan van arbeidsongevallen dan in 2017. 

I
n 2018 kwamen er maar liefst 4.368 meldingen van een 

arbeidsongeval binnen. Bovendien vonden er in 2018 meer 

dodelijke arbeidsongevallen plaats; 71 tegenover 54 in 

2017. Wellicht verstandig dus om de veiligheid binnen uw 

werkomgeving nog eens kritisch onder de loep de nemen. 

De ISZW breidt momenteel het aantal werknemers uit dat zich 

bezig houdt met ongevalsonderzoek en proactieve inspecties 

bij bedrijven.

Deze toename in de handhavingsintensiteit was al te ver-

wachten. In het Regeerakkoord werd namelijk al aangekondigd 

dat ISZW � 50 miljoen extra ontvangt om in te kunnen zetten op 

handhaving. Dit is een forse toename van het oorspronkelijke 

budget van � 100 miljoen. Het ISZW Meerjarenplan 2019-2022 

beschrijft dat de handhavingsketen wordt versterkt.

Deze berichtgeving en de oproep van ISZW vormen wellicht 

een goede aanleiding voor u om nader te bezien of uw organisatie 

voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsom-

standigheden wetgeving (Arbo-wetgeving), met andere woorden: 

of uw organisatie compliant is met Arbo-wetgeving. ‘Compliant 

zijn’ is makkelijker gezegd dan gedaan. Want bij het inrichten 

van de compliance binnen uw organisatie kan het moeilijk zijn te 

weten waar u moet beginnen en waar u binnen het compliance 

programma de nadruk op moet leggen.

Waar let de toezichthouder op?
Ik sta veelvuldig ondernemingen bij ten aanzien van over-

tredingen van Arbo-wetgeving. In de praktijk signaleer ik een 

viertal punten waarop in bestuursrechtelijke en strafrechtelijke 

onderzoeken ISZW de nadruk legt, om te bepalen of een bedrijf 

voldoet aan de Arbo-wetgeving. In deze bijdrage sta ik stil bij 

deze punten.

1. RI&E

De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). In dit document 

identifi ceert u de risico’s binnen de bedrijfsvoering en u evalueert 

deze. Dit resulteert in een Plan van Aanpak. Belangrijk, maar in 

de praktijk vaak vergeten: u dient de RI&E up-to-date te houden. 

Wat betekent dit up-to-date houden? Het is belangrijk dat u wij-

zigingen binnen de organisatie direct verwerkt in de RI&E. Dit 

geldt ook ten aanzien van tijdelijke (nieuwe) werkzaamheden. 

Ook wanneer er bijvoorbeeld binnen de branche een nieuw inzicht 

ontstaat, dient u de RI&E hierop aan te passen. De RI&E dient 

overigens voor iedere werknemer toegankelijk te zijn.

2. Doeltreffend inlichten

Werknemers doeltreffend inlichten over de werkzaamhe-

den en de daaraan verbonden risico’s. Werkgevers dienen de 

werknemer over de werkzaamheden en de risico’s in te lichten 

en ook over de maatregelen die erop zijn gericht deze risico’s te 

voorkomen of te beperken. In de praktijk kom ik regelmatig tegen 

dat werknemers hier wel op worden gewezen, maar dat dit niet 

binnen de organisatie wordt vastgelegd. Dan ontstaat de situ-

atie dat de werkgever weet dat de werknemer is voorgelicht en 

bijvoorbeeld bij bepaalde meetings/toolboxes is geweest, maar 

dat dit niet is gedocumenteerd en daarmee niet is aan te tonen.

Wat niet is aan te tonen in een onderzoek, wordt niet mee-

genomen in het onderzoek. Neem in dit verband niet te snel aan 

dat anderen nog wel zullen weten wie ergens bij aanwezig was 

en hierover kan verklaren; het menselijk geheugen blijkt meer 

dan eens feilbaar. Een tip is om aanwezigheid bij een overleg/

toolbox altijd vast te leggen. Dit hoeft niet ingewikkeld te zijn. 

Een A4 waarop een ieder zijn/haar naam noteert en paraaf zet, 

is in een dergelijk verband voldoende. Zorg vervolgens dat dit op 

een centrale plaats wordt bijgehouden en beheerd.

3. Toezicht veiligheidsmaatregelen

Houd adequaat toezicht op de naleving van veiligheidsmaat-

regelen door uw werknemers. Let hierbij ook op het op juiste wijze 

dragen en gebruikmaken van persoonlijke beschermingsmidde-

len. Net als de voorgaande punten, is ook dit punt opgenomen 

in de wet. In de praktijk zie ik vaak dat dit onderdeel niet goed 

wordt begrepen door werkgevers. Gevraagd naar of een organi-

satie toezicht houdt op het naleven van veiligheidsmaatregelen 

door werknemers wordt vaak aangegeven dat er zeker controle 

wordt uitgeoefend. Dit blijkt dan vaak te zien op de kwaliteit 

van het eindproduct. Dus: toezicht op bijvoorbeeld de kwaliteit 

van het laswerk.

Uiteraard dient u dit ook te controleren, maar waar het in het 

kader van Arbo-wetgeving om gaat, is dat u controleert of uw 

werknemers veilig werken, of ze daarbij instructies opvolgen en 

of ze gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. In 

dit verband kom ik geregeld in de praktijk tegen dat de werkgever 

hier op de werkvloer op let en werknemers ook hierop aanspreekt, 

maar dat dit niet of onvoldoende wordt gedocumenteerd. Dit 

terwijl de documentatie juist belangrijk is. Opnieuw geldt: wat 

niet kan worden aangetoond, wordt niet meegenomen in het 

onderzoek. Dus: leg vast dat u toezicht houdt, noteer de bevin-

dingen van dit toezicht en leg vast wanneer u een werknemer 

aanspreekt.

4. Maatregelen organisatie

Toon op inzichtelijke wijze aan welke maatregelen de orga-

nisatie neemt om de Arbo-wetgeving na te leven. Hier komt het 

voorgaande samen: zorg voor een compliance-programma. In 

een compliance-programma kunt u al hetgeen u verricht in het 

kader van arbeidsomstandigheden bijhouden en documenteren.

Het bovenstaande laat zien dat aan Arbo-wetgeving vol-

doen en dit kunnen aantonen twee verschillende zaken zijn. 

Juist het kunnen aantonen is van groot belang wanneer ISZW 

een onderzoek uitvoert naar uw onderneming. Zorg daarom dat 

u uw compliance programma op deze wijze inricht.

Praktijkvoorbeelden
Een blik op de jurisprudentie leert dat de rechtspraak met 

de materie casuïstisch en getailleerd omgaat. Zo is er een zaak 

waarbij de bestuurder van een hoogwerker op het spoor een 

dodelijk ongeval veroorzaakte. Hierbij kwam de rechtbank tot 

een veroordeling, omdat de treintijden niet waren opgenomen 

in de RI&E. Maar in een zaak waarbij bij het lossen van goederen 

met een kooiaap een werknemer overleed, terwijl hij geen gordel 

omhad, oordeelde de rechtbank anders. Ze vond hier dat, hoewel 

het werken met een kooiaap niet in de RI&E was opgenomen, er 

voldoende maatregelen door de werkgever waren genomen om 

het risico van het werken met de kooiaap te beperken.

De rechtbank betrok bij dit oordeel dat de werkgever ervoor 

zorgdroeg dat zijn werknemers gecertifi ceerd waren en iedere 

vijf jaar opnieuw werden gecertifi ceerd door een deskundige. 

Het dragen van een gordel in de kooiaap was onderdeel van het 

Arbo-beleidsplan en dat het dragen van de gordel ook expliciet 

vermeld stond op de veiligheidsinstructies die op meerdere 

plaatsen in het bedrijf hingen. Deze uitspraken laten opnieuw 

het belang zien van het kunnen aantonen van maatregelen die 
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door de organisatie zijn genomen! Het niet documenteren van 

alle tijd en moeite die u steekt in de naleving van Arbo-wetgeving 

is een gemiste kans voor de organisatie.

Aanpak van arbeidsongevallen: hoge prioriteit
Het blijkt inmiddels dat in rechtspraak en beleid de bestuurs-

rechtelijke boetes voor het overtreden van Arbo-wetgeving zeer 

fors zijn. Ook in het strafrecht wordt men strenger. Steeds vaker 

wordt er, naast een forse boete, ook een gevangenisstraf geëist 

voor het overtreden van Arbo-wetgeving. De aanpak van arbeids-

ongevallen heeft bovendien hoge prioriteit. Dit is onder meer ook 

terug te lezen in het ‘Meerjarenplan 2019-2022 van de Inspectie 

SZW: Versterken van de handhavingsketen’.

Door de toename van de handhavingsintensiteit van de 

ISZW, neemt voor uw organisatie het belang van een gedegen 

compliance-programma ten aanzien van Arbo-wetgeving toe. 

Met de bovenstaande punten bent u al een fl ink stuk op weg 

geholpen. Om vervolgens ten overstaan van de toezichthou-

der aan te tonen dat u een veilige arbeidsomgeving niet alleen 

belangrijk vindt, maar dat u ook werkelijk compliant bent, zijn 

de volgende punten van belang:

-  geef op de juiste wijze vorm aan een compliance programma 

dat rekening houdt met alle risico’s binnen de bedrijfsvoering;

-  zorg dat u het gehele programma op de juiste wijze 

documenteert;

-  breng al uw werknemers volledig op de hoogte van het 

programma.


