In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

Relevante wet-en regelgeving BHV1
1. Arbeidsomstandighedenwet
(van kracht sinds 1 januari 2007)

N.B. Achter de artikelen wordt met (AW) aangegeven dat het om de Arbo-wet 2007
gaat.
HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1 Definities (AW)

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a) werkgever:
1* degene jegens wie een ander krachtens arbeidsovereenkomst of
publiekrechtelijke aanstelling gehouden is tot het verrichten van arbeid, behalve
indien die ander aan een derde ter beschikking wordt gesteld voor het
verrichten van arbeid, welke die derde gewoonlijk doet verrichten;
2* degene aan wie een ander ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten
van arbeid als bedoeld onder 1*;

b) werknemer: de ander, bedoeld onder a.

2. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt mede verstaan onder:
a) werkgever:
1* degene die zonder werkgever of werknemer in de zin van het eerste lid te

zijn, een ander onder zijn gezag arbeid doet verrichten;
2* degene die zonder werkgever of werknemer in de zin van het eerste lid te
zijn, een ander niet onder zijn gezag arbeid in een woning doet verrichten, in bij
algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gevallen;b. werknemer, de
ander, bedoeld onder a, met uitzondering van degene die als vrijwilliger

b) arbeid verricht.

HOOFDSTUK 2.ARBEIDSOMSTANDIGHEDENBELEID

Artikel 3 Arbobeleid (AW)

1.
De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers
inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is
gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de
stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht
neemt:
c.
inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid
gebruikte arbeidsmiddelen alsmede de arbeidsinhoud worden zoveel als
redelijkerwijs kan worden gevergd aan de persoonlijke eigenschappen van
werknemers aangepast;
e. doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp
bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere
aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met
de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties;

f.
elke werknemer moet bij ernstig en onmiddellijk gevaar voor zijn eigen
veiligheid of die van anderen, rekening houdend met zijn technische kennis en
middelen, de nodige passende maatregelen kunnen nemen om de gevolgen
van een dergelijk gevaar te voorkomen, waarbij artikel 29, eerste lid, derde zin,
van overeenkomstige toepassing is.
Artikel 5 Inventarisatie en evaluatie van risico’s (AW)
1.
Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een
inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de
werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens
een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de
risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers.
2.
In de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aandacht besteed aan de toegang
van werknemers tot een deskundige werknemer of persoon, bedoeld in de
artikelen 13 en 14, of de arbodienst.
3.
Een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden
genomen in verband met de bedoelde risico’s en de samenhang daartussen, een
en ander overeenkomstig artikel 3, maakt deel uit van de risico-inventarisatie en evaluatie.
In het plan van aanpak wordt tevens aangegeven binnen welke termijn
deze maatregelen zullen worden genomen.
4.
De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee
opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand
van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven.

5
Indien de werkgever arbeid doet verrichten door een werknemer die hem ter
beschikking wordt gesteld, verstrekt hij tijdig voor de aanvang van de
werkzaamheden aan degene, die de werknemer ter beschikking stelt, de
beschrijving uit de risico-inventarisatie en -evaluatie van de gevaren en
risicobeperkende maatregelen en van de risico’s voor de werknemer op de in te
nemen arbeidsplaats, opdat diegene deze beschrijving verstrekt aan de betrokken
werknemer.
Artikel 8 Voorlichting en onderricht (AW)

1.
De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over
de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, alsmede over
de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken.
Tevens zorgt de werkgever ervoor dat de werknemers doeltreffend worden
ingelicht over de wijze waarop de deskundige bijstand, bedoeld in de artikelen 13,
14, 14a en 15, in zijn bedrijf of inrichting is georganiseerd.
2.
De werkgever zorgt ervoor dat aan de werknemers doeltreffend en aan hun
onderscheiden taken aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de
arbeidsomstandigheden.
3.
Indien persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking van de werknemers
worden gesteld en indien op arbeidsmiddelen of anderszins beveiligingen zijn
aangebracht, zorgt de werkgever ervoor dat de werknemers op de hoogte zijn van
hun doel en werking en de wijze waarop zij deze dienen te gebruiken.
4.

De werkgever ziet toe op de naleving van de instructies en voorschriften gericht op
het voorkomen of beperken van de in het eerste lid genoemde risico’s alsmede op
het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
5.
Indien binnen de onderneming werknemers jonger dan 18 jaar werkzaam zijn,
houdt de werkgever bij de uitvoering van de in de voorgaande leden genoemde
verplichtingen in het bijzonder rekening met de aan de jeugdige leeftijd inherente
beperkte werkervaring en onvoltooide lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van
deze werknemers.

Artikel 11 Algemene verplichtingen van de werknemers (AW)
De werknemer is verplicht om in zijn doen en laten op de arbeidsplaats,
overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar
vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de
andere betrokken personen. Met name is hij verplicht om:
a. arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken;
b. de hem ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste
wijze te gebruiken en na gebruik op de daartoe bestemde plaats op te bergen, een
en ander voor zover niet krachtens deze wet is bepaald dat werknemers niet
verplicht zijn beschermingsmiddelen als vorenbedoeld te gebruiken;
c. de op arbeidsmiddelen of anderszins aangebrachte beveiligingen niet te
veranderen of buiten noodzaak weg te halen en deze op de juiste wijze te
gebruiken;
d. mede te werken aan het voor hem georganiseerde onderricht bedoeld in artikel 8;
e. de door hem opgemerkte gevaren voor de veiligheid of de gezondheid terstond ter
kennis te brengen aan de werkgever of degene die namens deze ter plaatse met
de leiding is belast;

f.
de werkgever en de werknemers en de andere deskundige personen, bedoeld in
artikel 13, eerste tot en met derde lid, de personen, bedoeld in artikel 14, eerste
lid, en de arbodienst, indien nodig bij te staan bij de uitvoering van hun
verplichtingen en taken op grond van deze wet.
HOOFDSTUK 3. SAMENWERKING, BIJZONDERE RECHTEN VAN DE
ONDERNEMINGSRAAD, DE PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING
EN DE BELANGHEBBENDE WERKNEMERS EN DE REGELING VAN DE
DESKUNDIGE BIJSTAND

Artikel 12 Samenwerking, overleg en bijzondere rechten van de
ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende
werknemers (AW)

1.
Bij de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid werken de werkgever en
werknemers samen.
2.
De werkgever voert overleg met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging
over aangelegenheden die het arbeidsomstandighedenbeleid
betreffen alsmede over de uitvoering van dit beleid, waarbij actief informatie wordt
gewisseld.
Artikel 15 Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening (AW)
1. De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op
grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer
werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.
2. Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van
ongevallen;
c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere
personen in het bedrijf of de inrichting.
3.
De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting,
zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid
genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

Memorie van toelichting bij artikel 15

In artikel 15 wordt, in aanvulling op de algemene zorgverplichting van de werkgever
in artikel 3, eerste lid, onder e, bepaald dat de werkgever zich voor de feitelijke
uitvoering van die verplichting moet laten bijstaan door daartoe aangewezen
werknemers. De taken van die bedrijfshulpverleners worden omschreven en er wordt
bepaald aan welke eisen de bedrijfshulpverleners moeten voldoen.
Het artikel is vereenvoudigd en nog meer afgestemd op artikel 8, tweede lid, van
Richtlijn nr. 89/391/EEG, waarvan het de implementatie vormt.

Daartoe zijn ondermeer de volgende wijzigingen doorgevoerd. “Het voorkomen en
beperken van ongevallen” is gewijzigd in het beperken van de gevolgen van
ongevallen, waarbij het voorkomen van ongevallen als taak van de
bedrijfshulpverleners is geschrapt. Ongevalspreventie wordt ook in de richtlijn niet
beschouwd als behorend tot de taak van de bedrijfshulpverlener.
De taak voor de bedrijfshulpverleners om hulpverleningsorganisaties te alarmeren en
daarmee samen te werken, is komen te vervallen. In artikel 8, eerste lid, van de

richtlijn wordt het onderhouden van de nodige verbindingen met diensten van
buitenaf geformuleerd als een verplichting voor de werkgever. Het is de
verantwoordelijkheid van de werkgever om te bepalen wie hij met deze taak belast.
Dit behoeven dus niet per se de bedrijfshulpverleners te zijn. De bedoelde
verplichting heeft daarom een plaats gekregen in de algemene
werkgeversverplichtingen in artikel 3, eerste lid, onder e.
Het derde lid is eveneens meer afgestemd op de richtlijn, die voorschrijft dat de
werknemers een opleiding moeten krijgen, talrijk genoeg moeten zijn en over
geschikt materiaal moeten beschikken. De ervaringseis is daarbij geschrapt, omdat
het voor zich spreekt dat het opleidingsniveau op peil moet worden gehouden.

De bepaling dat de werkgever-natuurlijke persoon met niet meer dan 15 werknemers
zelf bedrijfshulpverleningstaken mag verrichten is komen te vervallen. De in het
eerste lid opgenomen verplichting voor de werkgever om zich voor de
bedrijfshulpverlening te laten bijstaan door werknemers impliceert namelijk al dat in
kleine bedrijven de werkgever zelf die taken ook kan uitvoeren, waarbij hij wel een
bedrijfshulpverlener moet aanwijzen om hem bij afwezigheid te vervangen zodat kan
worden voldaan aan de eis dat er altijd een bedrijfshulpverlener aanwezig moet zijn.
Naast algemene verplichtingen voor de werkgever op het terrein van veiligheid en
gezondheid van werknemers worden, op grond van Richtlijn nr. 89/391/EEG,
specifieke verplichtingen opgelegd op het terrein van eerste hulp, brandbestrijding en
evacuatie van werknemers bij ernstig en onmiddellijk gevaar. De werkgever moet
maatregelen nemen om te zorgen dat deze crisissituaties op een goede manier
worden beheerst. Deze maatregelen zijn een kwestie van maatwerk; de
werkgever moet ze afstemmen op de aard en de grootte van de activiteiten van
zijn bedrijf. Bij het nemen van maatregelen zal de werkgever rekening moeten
houden met de normaliter in het bedrijf of instelling aanwezige werknemers.

Zo vragen mensen met verstandelijke of fysieke beperkingen een andere inzet van
de bedrijfshulpverlening dan een groep doorsnee werknemers zonder beperkingen.

Om de maatregelen uit te voeren moet de werkgever zich laten bijstaan door een of
meer werknemers, de bedrijfshulpverleners. Bedrijfshulpverleners moeten zijn
opgeleid voor hun taken op het terrein van eerste hulp, brandbestrijding en
evacuatie van personen. Bovendien moeten ze kunnen beschikken over het nodige
materieel om hulpverlenende taken uit te kunnen voeren. Het juiste
voorzieningenniveau zal moeten worden bepaald op basis van de RIE.
Om in noodsituaties adequaat te kunnen opereren zal het nodig zijn het
opleidingsniveau van de bedrijfshulpverleners op peil te houden. Dit betekent
(afhankelijk van onder meer de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten) dat er
regelmatig na of bijscholing van bedrijfshulpverleners zal moeten plaatsvinden. Ook
kunnen de vaardigheden op peil worden gehouden door het regelmatig
organiseren van oefeningen in het bedrijf.

Het aantal bedrijfshulpverleners dat een werkgever aanwijst hangt samen met de
grootte van het bedrijf en de specifieke risico’s van het bedrijf, en is dus ook een
kwestie van maatwerk. Op basis van de ri&e zal de werkgever dus het juiste aantal
bedrijfshulpverleners moeten vaststellen. Er zullen voldoende
bedrijfshulpverleners aangewezen en opgeleid moeten worden zodat, rekening
houdend met ziekte, vakanties of ploegendiensten op elk moment voldoende
hulpverleners binnen het bedrijf aanwezig zijn.

Het is denkbaar dat in kleine bedrijven de werkgever zelf de hulpverleningstaken op
zich neemt, mits hij ook de vervanging heeft geborgd.

Uiteraard betreft de verplichting aan de werkgever tot het doeltreffend inlichten van
werknemers over de risico’s en de maatregelen om deze risico’s te voorkomen of te
beperken van artikel 8 van de wet, ook voorlichting over de maatregelen in geval van
noodsituaties.

