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Samenvatting
Jaarlijks vinden veel arbeidsongevallen plaats, en het lijkt alsof veel van deze arbeidsongevallen relatief vaak plaatsvinden na een nachtdienst of als
gevolg van oververmoeidheid.
De relevante regelgeving ten aanzien van de arbeidsomstandigheden is te vinden in de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet. Op grond van
de Arbeidsomstandighedenwet heeft de werkgever een zorgplicht met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van werknemers, dient hij een RI&E op
te stellen, heeft hij een samenwerkingsverplichting, een plicht tot het aanstellen van een preventiemedewerker en de plicht om een deskundige Arbodienst
in te schakelen.
Uit de Arbeidstijdenwet volgt dat de werkgever zorgvuldig dient om te gaan met de arbeidstijd in het algemeen, de dagelijkse rust en pauze, de wekelijkse
rust, het werken op zondag, het werken in een nachtdienst en consignatie.
Deze wetgeving beoogt met name nachtarbeid en overwerk te reguleren. De Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van deze wetgeving.
In art. 9 Arbeidsomstandighedenwet staat de plicht voor de werkgever tot het melden van arbeidsongevallen. De melding dient plaats te vinden bij de
Arbeidsinspectie, zodat zij een onderzoek naar de toedracht van het ongeval kan starten. Een ongeval is meldingsplichtig wanneer deze leidt tot de dood,
tot blijvend letsel of tot een ziekenhuisopname.
Het doel van het onderzoek door de Arbeidsinspectie is het achterhalen van de toedracht, de directe oorzaak en de achterliggende basisoorzaak van het
ongeval. Tevens kijkt de Arbeidsinspectie of de werkgever strafrechtelijk of bestuursrechtelijk kan worden vervolgd. De Arbeidsinspectie maakt naar
aanleiding van het onderzoek een ongevalsrapportage op.
In deze scriptie is gekeken in hoeverre de bestaande regelgeving adequaat is en in het bijzonder wordt aandacht besteed aan de rol van de Arbeidsinspectie
en de betekenis van de ongevalsrapportages.
Uit een analyse van de gegevens van de Arbeidsinspectie blijkt dat de kans op een ongeval met dodelijke afloop of blijvend letsel in de nacht iets groter is
dan overdag, maar het statistisch verband is zwak. Uit een analyse van de ongevalsrapportages blijkt dat nagenoeg geen specifieke controle wordt
uitgevoerd ten aanzien van de werktijden en een eventuele overschrijding van de arbeidsduur.
In een ongevalsrapportage zou vaker aan bod moeten komen welke werktijden de werknemer achter de rug heeft en of dit van invloed is geweest op het
ontstaan van het ongeval, omdat deze rapportage een belangrijke rol kan spelen in een aansprakelijkheidsprocedure.
Tevens kan een ongevalsrapportage gebruikt worden om de toedracht van een ongeval aan te tonen. Alhoewel de werkgever verplicht is tot het melden
van een ongeval, toont het ontbreken van een ongevalsrapportage niet meteen de aansprakelijkheid van de werkgever aan.
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I Inleiding
Aanleiding
Eens in de zoveel tijd haalt een arbeidsongeval het nieuws vanwege de grote omvang en de enorme schade die een dergelijk ongeval tot gevolg heeft.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de grote brand in het bedrijf Chemie-Pack, de vuurwerkramp in Enschede, het drama bij de Amercentrale enzovoort. Er
zijn, helaas, vandaag de dag nog steeds voldoende voorbeelden van dergelijke grote arbeidsongevallen.
Door deze arbeidsongevallen is mijn interesse voor de arbeidsomstandigheden, de arbeidstijden en de naleving en controlering hiervan door de
Arbeidsinspectie ontstaan. Wie is er verantwoordelijk voor een dergelijk ongeval, welke regels zijn er overtreden en hoe kan dat ongestraft gebeuren?
Dergelijke vragen komen omhoog wanneer er weer een arbeidsongeval heeft plaats gevonden.
Een korte zoektocht leidt al snel tot het opvallende feit dat grote rampen vaak vroeg in de ochtend gebeuren en tot stand komen door fouten van mensen
die er al een lange werktijd in de nachtdienst hebben op zitten. Denk hierbij aan de rampen bij Tsjernobyl, Exxon Valdez en Three Mile Island. 1 Door de
ploegenarbeid en het werken in de nacht wordt het circadiaanse ritme in het menselijk lichaam verstoord. Gevolgen van dit verstoorde ritme zijn
problemen met slapeloosheid, oververmoeidheid en concentratiestoornissen. Deze ongemakken vergroten de kans op het krijgen van een ongeval. 2

Cijfers
De wetenschappelijke literatuur heeft al meerdere malen aangetoond dat er een samenhang is tussen de arbeidsduur en de kans op het ontstaan van
arbeidsongevallen. Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de uitkomsten van deze wetenschappelijke onderzoeken.
Jaarlijks krijgen ongeveer 7 miljoen Europese werkenden een arbeidsongeval, dit is 3,2% van de werkenden in de Europese Unie. Een arbeidsongeval
overkomt vaker mannen dan vrouwen en een arbeidsongeval vindt meer plaats bij jongeren dan bij ouderen. 3
In bepaalde sectoren is er een duidelijk hoger risico op arbeidsongevallen dan in andere sectoren. In de sectoren akkerbouw, productie en bouw vinden
relatief veel arbeidsongevallen plaats. Voor mannen geeft de sector bouw het hoogste risico, voor vrouwen is in de sector gezondheidszorg en
maatschappelijk werk het hoogste risico op een arbeidsongeval aanwezig.
Het werken in ploegendienst en het werken op ongebruikelijke tijden (nachtdienst) zijn factoren die de kans op het krijgen van een arbeidsongeval
vergroten. 4
1
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Het maken van lange dagen en structureel overwerk zorgt ook voor een verhoogd risico op het ontstaan van een arbeidsongeval. Zo neemt het risico op
een arbeidsongeval toe naarmate er langer dan 9 uur achter elkaar wordt gewerkt. 5 Vaak heeft dit te maken met het logische feit dat werknemers moe zijn
en minder goed opletten aan het einde van hun dienst. 6
Er zijn dus diverse studies die aantonen dat het werken in de nacht en in ploegendienst wel een verhoogd risico op een arbeidsongeval met zich
meebrengt. Dit risico is hoger vanwege het feit dat bij het werken op ongewone tijden vaak moeheid naar boven komt. Hierdoor zijn werknemers minder
alert en lopen ze een hoger risico. 7
Uit onderzoeken blijkt echter dat de veiligheid tijdens nachtdiensten wel afneemt, maar dat ploegenarbeid niet per definitie minder veilig is dan
regelmatige werktijden overdag. Om dit te kunnen aantonen moet er een vergelijking kunnen worden gemaakt tussen werkzaamheden van reguliere
werknemers en de werkzaamheden van de ploegenarbeiders onder dezelfde condities. Zo worden er vaak andere werkzaamheden, zoals minder zware en
minder arbeidsintensieve arbeid in de nachtdiensten uitgevoerd dan overdag. Dit verschil in werkzaamheden is nodig gezien het feit dat men ’s nachts
vaak met minder mensen is en er ook minder toezicht is op de uit te voeren werkzaamheden. Een vergelijking tussen nachtdienst en reguliere
werkzaamheden is daarom volgens bepaalde onderzoekers niet haalbaar. 8
Uit bovenstaande blijkt dat er verschillend wordt gedacht over of er in de nacht meer ongevallen plaatsvinden dan overdag. De meeste bestaande
onderzoeken geven echter wel aan dat nachtwerk en langdurig overwerk twee belangrijke risicofactoren zijn. 9
Nederland
In 2008 vonden er in Nederland 230.000 arbeidsongevallen plaats met letsel en verzuim, ongeveer 4600 arbeidsongevallen leidden tot ziekenhuisopname
na een bezoek aan de Spoedeisende hulp. Er overleden in 2008 98 werkenden na een arbeidsongeval. 10
In Nederland heeft 2,5% van de werkenden een arbeidsongeval meegemaakt. Voor 61,7% van de betrokkenen leverde dit ziekteverzuim op, 14,8% bleef
langer dan een maand ziek. 16,2% van deze arbeidsongevallen waren verkeersongevallen.11
De Monitor Arbeidsongevallen geeft aan dat de kans op een arbeidsongeval toeneemt bij een langere werkweek. Ook lopen werknemers die vaak
overwerken of regelmatig avond- en nachtdiensten draaien een groter risico om een arbeidsongeval mee te maken, dan werknemers die dit niet doen. 12
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Uit de Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden 2010 blijkt dat 24,4% van de werkenden regelmatig in de avond of ‘s nachts moet werken, 26,6%
maakt structureel overuren. Deze groep mensen loopt dus een grotere kans om slachtoffer te worden van een arbeidsongeval. 13
De Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers om een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren, zodat er kan worden getracht om arbeidsongevallen
te voorkomen. De werkgevers dienen een risico-inventarisatie uit te voeren en zij dienen adequate maatregelen te treffen om ongevallen te voorkomen. De
Arbeidsinspectie heeft ten aanzien van het voorkomen van arbeidsongevallen een controlerende taak.
Met dit onderzoek wordt er dieper ingegaan op arbeidsongevallen. Is er een verband tussen een overschrijding van de arbeidstijden en het ontstaan van
arbeidsongevallen? Ontstaan er ‘s nachts meer ongevallen dan overdag? Welke rol speelt de Arbeidsinspectie ten aanzien van de registratie en het
onderzoeken van arbeidsongevallen? Daarnaast wordt bekeken of de huidige regelgeving wel toereikend is. Tot slot wordt er in gegaan op de bescherming
van de individuele werknemer en zijn kansen om na een arbeidsongeval de schade te verhalen.

Relevantie
Nog los van het leed dat de betrokken werknemers overkomt, zijn er diverse redenen om het aantal arbeidsongevallen terug te dringen. In 2008 bedroegen
de totale medische kosten van arbeidsongevallen die hebben geleid tot een ziekenhuisopname in verband met letsel naar schatting 33 miljoen euro,
ongeveer 5000 euro per slachtoffer. 14 De maatschappelijke relevantie van het voorkomen van arbeidsongevallen is dus ook gelegen in het terugdringen
van deze maatschappelijke kosten.
Werknemers moeten in het belang van het bedrijf in staat zijn om goed te kunnen functioneren. Het goede functioneren van een werknemer staat weer in
verband met de arbeidsomstandigheden op zijn of haar werkplek. Een veilige en gezonde werkomgeving komt zowel de werknemer als de werkgever ten
goede. Beide partijen zijn er bij gebaat als de kans op het ontstaan van een arbeidsongeval of een beroepsziekte zo klein mogelijk wordt gehouden. De
werkgever is hierbij gebaat gezien de aanzienlijke kosten die voor hem aan een arbeidsongeval kunnen kleven. De totale verzuimkosten in 2008 voor alle
ziekenhuisopnamen in verband met letsel door een arbeidsongeval worden geschat op 140 miljoen euro, zo’n € 24.000 per slachtoffer. 15
De werknemer heeft belang bij een veilige werkomgeving vanwege het feit dat hij met werken voorziet in zijn levensonderhoud. Dit zijn enkele redenen
die het belang van de naleving van de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet aantonen.
De wetenschappelijk relevantie van dit onderzoek ligt voornamelijk op het gebied van de regelgeving omtrent de arbeidsomstandigheden en de
bevoegdheden, procedures en handelswijze van de Arbeidsinspectie bij het onderzoeken van een arbeidsongeval. Welke waarborgen zijn er te vinden in
de huidige regelgeving ten aanzien van de voorkoming van arbeidsongevallen in de nacht? Hoe handelt de Arbeidsinspectie bij een melding van een
ongeval in de nacht? Wat registreert de Arbeidsinspectie na een ongevalsonderzoek? En is uit deze registratie de achterliggende oorzaak van een
arbeidsongeval te achterhalen? Kortom, is de huidige regelgeving effectief en kan er lering worden getrokken uit de huidige ongevalsrapportages?
13
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Vraagstelling en opbouw
Deze scriptie heeft tot doel om een antwoord te vinden op de volgende vraag:
Wat zijn de waarborgen in de regelgeving met betrekking tot arbeidsongevallen als gevolg van werken in de nacht of een overschrijding van de
arbeidsduur en zijn deze waarborgen voldoende?
Doormiddel van de volgende deelvragen zal worden getracht om tot een conclusie te komen.
1. Wat is het juridisch kader ten aanzien van Arbeidsomstandigheden?
2. Welke regelgeving is relevant voor de onderwerpen arbeidsongevallen en nachtwerk?
3. Hoe gaat de melding en het onderzoek van arbeidsongevallen in de praktijk?
4. Welke cijfers volgen uit het systeem van de Arbeidsinspectie ten aanzien van arbeidsongevallen?
5. Wat is de relatie tussen de arboregelgeving en artikel 7:658 BW?

Methode
Dit onderzoek is voornamelijk beschrijvend en vergelijkend van aard. Als eerste zal een beschrijving worden gegeven van de bestaande regelgeving op
het gebied van arbeidsomstandigheden en arbeidstijden. Hierbij zal in eerste instantie worden geschetst hoe deze regelgeving tot stand is gekomen, zodat
de achterliggende gedachte zichtbaar wordt. Vervolgens zal, in het tweede deel, specifiek worden ingegaan op de relevante bepalingen ten aanzien van
arbeidsongevallen in het algemeen en arbeidsongevallen in de nacht.
Het derde deel van deze scriptie richt zich meer specifiek op de Arbeidsinspectie. Hierin zal eerst worden beschreven waar de Arbeidsinspectie haar
bevoegdheden aan ontleent en hoe de Arbeidsinspectie te werk gaat bij een melding van een arbeidsongeval. Daarna zal, in het vierde deel, door middel
van een statistisch onderzoek, aangegeven worden of er in de nacht vaker ongevallen plaatsvinden dan overdag en of er iets valt te leren van de
ongevalsrapportages van de Arbeidsinspectie. Het statistisch onderzoek bestond uit een analyse van het databestand en een nadere analyse van een
aselecte steekproef uit ongevalsrapportages die mogelijk relevant zouden kunnen zijn rond het thema nachtwerk/overwerk. Deze steekproef is getrokken
op basis van de analyse van het databestand. Daaruit zijn 519 dossiers gelicht met betrekking tot arbeidsongevallen in de nacht. Ook is gekeken naar de
dossiers waarin psychosociale arbeidsbelasting als oorzaak werd aangegeven.
Vervolgens wordt de relatie tussen de arboregelingen en het zorgplichtartikel, art. 7:658 BW beschreven. Er zal aan de hand van jurisprudentie worden
nagegaan of er invloed is tussen de melding van het ongeval en een aan de hand daarvan opgemaakte ongevalsrapportage en de uitkomst van een
aansprakelijkheidsprocedure ex art. 7:658 BW.
Tot slot zal een conclusie worden getrokken. Hierbij zal een antwoord worden gegeven op de hoofdvraag; Wat zijn de waarborgen in de regelgeving met
betrekking tot arbeidsongevallen als gevolg van werken in de nacht of een overschrijding van de arbeidsduur en zijn deze waarborgen voldoende?
Na het antwoord op deze vraag zullen aanbevelingen worden gedaan.

II Resultaten
1. Juridisch kader Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidstijdenwet
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de totstandkoming en de geschiedenis van de Arbeidsomstandighedenwet (hierna: Arbowet) en de
Arbeidstijdenwet (hierna: ATW). Als eerste komt de geschiedenis van de Arbeidsomstandighedenwet aan bod, vervolgens worden de op deze wet
gebaseerde aanvullende regelingen besproken. Daarna volgt de geschiedenis van de Arbeidstijdenwet.

1.1 Geschiedenis Arbowet
Vóór 1874 heerste in Nederland de opvatting dat werknemers en werkgevers gelijkwaardig waren en dat alle regulering overgelaten moest worden aan de
economische bewegingen. 16
Sinds eind 19e eeuw ontstond er in Nederland beschermende wetgeving voor de werknemers. Eén van de redenen om tot beschermende wetgeving te
komen was het grote aantal ongevallen door de slechte fysieke omstandigheden waaronder werknemers moesten werken en de bijna onmenselijke
werktijden. 17
Na het onderzoek van een staatscommissie in 1863, ontstond in 1874 de eerste wet met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, dit was het kinderwetje van
Van Houten.
Alhoewel deze wet erg summier was en weinig daadwerkelijke bescherming bood, kan deze wet wel worden gezien als het begin van de sociale
wetgeving in Nederland. 18
In 1895 werd de Veiligheidswet ingesteld. Het Veiligheidsbesluit dat uit deze wet voortvloeide gaf de mogelijkheid om fabrieken en werkplaatsen
concrete voorschriften te geven over de veiligheid. Het toezicht op de naleving van deze voorschriften werd toegeschreven aan de Arbeidsinspectie en
tevens werd de mogelijkheid geschapen om in beroep te gaan tegen eisen van de Arbeidsinspectie en de strafbaarstelling.
In 1980 trad de Arbowet in de plaats van de Veiligheidswet. 19 Naar aanleiding van het rapport van het Britse Robens Commitee diende de overheid zich
te beperken tot het vastleggen van een algemeen kader voor veiligheidsbeleid, waarbinnen bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid zouden moeten
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nemen. 20 De Arbowet 1980 stond voornamelijk in het teken van geconditioneerde zelfregulering. Dit hield in dat de overheid een kader maakte van
spelregels, waarbinnen de maatschappelijke partners vrij spel hadden. 21
De Arbowet 1980 was voornamelijk gericht op de zorgplicht van de werkgever en de verplichting tot het ontwikkelen van een
arbeidsomstandighedenbeleid. Ook in deze wet was weer voorzien in een toezichthoudende rol voor de Arbeidsinspectie en bestond er de mogelijkheid
voor nadere regelgeving, in de vorm van Veiligheidsbesluiten. 22 Deze veiligheidsbesluiten werden na 1997 samengevoegd tot één
Arbeidsomstandighedenbesluit.
In dit besluit werd met meer doelvoorschriften gewerkt en werd er afgestapt van de specifieke omschrijvingen per sector. De invulling van de
doelvoorschriften zou voor rekening van de sociale partners komen, zodoende zou er meer plaats zijn voor maatwerk. 23
Naar aanleiding van kaderrichtlijn 89/391/EEG 24 , welke tot doel had de versterking en de Europese harmonisatie van beleidsmatige elementen uit de
Arbowetgeving, onderging de Arbowet in 1994 een ingrijpende wijziging.
Deze wijziging had met name betrekking op de introductie van een risico-inventarisatie en evaluatie en de verplichting zich aan te sluiten bij een
gecertificeerde arbodienst. De kerntaak van de arbodienst was de werkgever te ondersteunen bij het arbeidsomstandighedenbeleid en de daarbij behorende
samenwerking met werknemers. 25
In 2005 vond nog een wijzing plaats van de Arbowet. Deze wijzing had voornamelijk betrekking op de procedure rond de RI&E voor kleinere bedrijven
en de introductie van meer maatwerk bij het inschakelen van deskundige bijstand door de werkgever. 26
Tot het jaar 2007 bestond voor de werkgever de verplichting om een overzicht te bewaren van arbeidsongevallen binnen zijn bedrijf, dit overzicht was een
onderdeel van de RI&E. De gedachte achter deze verplichting was dat de bedrijven van deze arbeidsongevallen konden leren. Na 2007 is deze
verplichting komen te vervallen omdat art. 9, lid 2 Arbowet in principe dezelfde verplichting inhoudt. Deze verplichting is na 2007 wel wat versoepeld, de
registratie hoeft pas plaats te vinden bij een arbeidsongeval met een verzuim van drie dagen of meer. Voor 2007 diende men ook arbeidsongevallen met
een verzuim van minder dan drie dagen te registreren. 27

1.2 Nadere regelgeving Arbowet
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Het kader voor de nadere regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden is gegeven in art. 16 Arbowet. Op basis van dit artikel zijn onder andere
het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling tot stand gekomen. Deze regels hebben betrekking op de inrichting van de
arbeidsplaatsen, het werken met gevaarlijke stoffen en biologische agentia, de fysieke belasting van werknemers, de fysische factoren die zich op de
arbeidsplaats voordoen, de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen en de persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en
gezondheidssignalering. 28
Arbeidsomstandighedenbesluit
Het eerste Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna: Arbobesluit) stamt uit 1997. In dit besluit werden de verschillende veiligheidsbesluiten bij elkaar
gevoegd. In 2007 vond een laatste wijziging van het Arbobesluit plaats, waarbij voornamelijk specifieke Nederlandse regels werden geschrapt. Het
schrappen van deze nationale kop vloeide voort uit de wil vanuit Europa om een ‘level playing’ field te creëren voor alle Europese lidstaten.
Het Arbobesluit bestaat uit verschillende regels, er zijn onvoorwaardelijke en voorwaardelijk verbodsbepalingen en doelvoorschriften. Met deze
doelvoorschriften wordt het optimale beschermingsniveau aangegeven. 29
Voorts bevat het Arbobesluit procesnormen ten aanzien van onderwerpen waarvoor geen concrete inhoudelijke verplichtingen kunnen worden gesteld.
Men kan hierbij denken aan beleid met betrekking tot psychosociale arbeidsbelasting. 30 De laatste bepalingen van het Arbobesluit gaan over de
aanwijzing van certificerende instellingen en de certificering van arbodiensten.
Arbeidsomstandighedenregeling
De Arbeidsomstandighedenregeling (hierna: Arboregeling) bevat doelvoorschriften ten aanzien van onderwerpen die geregeld zijn in het Arbobesluit en
de Arbowet. De Arboregeling is een ministeriele regeling met veelal aanvullende eisen. 31

1.3 Geschiedenis Arbeidstijdenwet
In 1889 ontstond de eerste Arbeidswet, deze bestond voornamelijk uit het verbod op arbeid voor kinderen onder de twaalf jaar en een verbod op
nachtarbeid voor vrouwen en kinderen onder de veertien jaar. Tevens bevatte deze wet een werkdag van elf uur en een verbod op nachtwerk voor
vrouwen en mannelijke arbeiders onder de zestien jaar. In deze wet zag de Arbeidsinspectie, als toezichthoudende instantie, het levenslicht. 32
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De Arbeidswet van 1919 hield een wijziging in op het gebied van de arbeidsduur. In deze wet werd een regeling getroffen voor een 8-urige werkweek
voor mannen en vrouwen. 33 Later werd de Arbeidswet 1919 vervangen door de Arbeidstijdenwet. 34 Het doel van deze beide wetten was het voorkomen
van oververmoeidheid en het voorkomen van extreem lange werkdagen.
In de jaren ‘60 werden in deze Arbeidswet de vijfdaagse en de 45-urige werkweek ingevoerd. Bedrijven konden echter, mits in het bezit van een
vergunning van de Arbeidsinspectie, andere arbeidstijden hanteren. In de jaren ‘70 werd de mogelijkheid tot arbeidstijdverkorting ingevoerd. De
arbeidstijdverkorting was een oplossing voor de groeiende werkloosheid in deze jaren. 35 In 1986 werd nachtarbeid door vrouwen toegestaan, dit was voor
die tijd nog altijd verboden op grond van de Arbeidswet.
Begin jaren ‘80 was er, vanwege al deze ontwikkelingen, een nieuwe regeling met betrekking tot de arbeidstijden nodig. Er werd gewerkt aan een systeem
waarin de overheid een standaardregeling zou vaststellen met betrekking tot de arbeidstijden en waarin er ruimte zou zijn voor de sociale partners om van
deze standaardregeling af te wijken door middel van een collectieve regeling. De overheid zou de taak krijgen om zorg te dragen voor een basisniveau van
bescherming voor de werknemers. Binnen dit basisniveau lagen de verantwoordelijkheden echter bij de sociale partners. Dit systeem werd uiteindelijk pas
ingevoerd in de Arbeidstijdenwet van 1996 36 , die mede tot stand kwam om invulling te geven aan de Europese Arbeidstijdenrichtlijn 93/104/EEG. 37
Rond het jaar 2003 stelde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor om het dubbele normenstelsel (van standaardnormen en
overlegnormen) te vereenvoudigen. Mede naar aanleiding van het advies van de SER over de aanpassing van de ATW werd het dubbele normstelsel
geschrapt en vervangen door een enkelvoudig stelsel. 38
Dit stelsel is gebaseerd op de ruime internationale normen, die als doelstelling hebben om enkel regels en beperkingen te bevatten die voor de
bescherming van de veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemer noodzakelijk zijn. 39 Deze internationale normen worden gehanteerd in Richtlijn
2003/88/EG 40 . Deze richtlijn heet voluit ‘de richtlijn betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd’, maar wordt in het gebruik
kortweg ‘de Arbeidstijdenrichtlijn’ genoemd.
De belangrijkste materiële normen uit deze richtlijn zijn de volgende 41 :
‐ Ten minste 11 aaneensluitende uren rusttijd in elk tijdvak van 24 uur (art. 3)
‐ Een pauze wanneer de dagelijkse arbeidstijd meer dan 6 uur bedraagt (art. 4)
‐ Minimaal een dag rust per week (art. 5)
‐ Maximaal gemiddeld 48 uur arbeidstijd per week, inclusief overwerk (art. 6)
‐ Maximaal gemiddeld 8 uur arbeidstijd per dag indien sprake is van nachtwerk (art. 8)
33
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‐

Minstens 4 weken vakantie per jaar (art. 7)

In de considerans van de richtlijn staat nog een aantal punten waarin speciaal aandacht wordt besteed aan nachtarbeid en overwerk. Bij punt 7 staat
aangegeven dat onderzoek heeft uitgewezen dat het menselijk organisme ’s nachts gevoeliger is voor verstoringen van het milieu en voor bepaalde
belastende vormen van arbeidsorganisatie en dat lange perioden van nachtarbeid schadelijk voor de gezondheid van de werknemers zijn en hun veiligheid
op het werk in gevaar kunnen brengen. De punten 8,9, 10 en 11 gaan allen over nachtarbeid en de daaruit voortvloeiende risico’s.

2. Toepasselijke regelgeving ten aanzien van arbeidsomstandigheden
In dit hoofdstuk worden de twee genoemde wetten ten aanzien van de arbeidsomstandigheden en de arbeidstijden nader besproken. De belangrijkste
verplichtingen uit deze wetten zullen de revue passeren, alsook de regelgeving omtrent het werken in de nacht en de maximale arbeidsduur. Tevens wordt
ingegaan op aanvullende regelgeving die gebaseerd is op deze beide wetten. Tot slot zal kort aandacht worden geschonken aan de relatie tussen de
arboregelgeving en de zorgplicht ex art. 7:658 BW van de werkgever.

2.1 Arbowet verplichtingen
De Arbowet bestaat sinds 1980 al uit 3 pijlers, namelijk de zorgplicht, de beleidsverplichting en de samenwerkingsverplichting tussen werkgever en
werknemer. Deze 3 pijlers zijn in 1994 aangevuld met verplichtingen uit de Europese kaderrichtlijn betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter
bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk. 42 Onder deze verplichtingen vallen het opstellen van
een risico-inventarisatie en – evaluatie, het inschakelen van een arbodienst bij het uitvoeren van het arbeidsomstandighedenbeleid, en het opleiden van een
preventiemedewerker binnen de eigen organisatie.

2.2 Opbouw Arbowet
De belangrijkste bepalingen uit de Arbowet voor dit onderzoek gaan over de volgende onderwerpen:
De zorgplicht
Risico-inventarisatie en –evaluatie
De meldingsplicht met betrekking tot arbeidsongevallen
Daarnaast dient de werkgever zich te houden aan de andere verplichtingen uit de Arbowet. Hij is verplicht tot het verzorgen van voorlichting (art. 8
Arbowet), hij dient gevaar voor derden te voorkomen (art. 10) en hij dient voorzieningen te treffen in noodsituaties (art. 3 juncto art. 15). Hij is verplicht
tot het samenwerken met zijn werknemers (art. 12) en een preventiemedewerker aan te stellen (art. 13). Ook dient de werkgever aanvullende deskundige
bijstand in te schakelen die wordt verleend door een gecertificeerd bedrijf, (art. 14).
2.2.1 Zorgplicht
In art. 3 Arbowet staat de publiekrechtelijke vorm van de zorgplicht ex art. 7:658 BW opgenomen. De zorgplicht uit art. 7:658 BW houdt in dat de
werkgever is gehouden om de veiligheid en gezondheid van de werknemers te waarborgen. Tegelijkertijd houdt art. 3 Arbowet een beleidsverplichting in.
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Het artikel geeft aan dat de zorgplicht zich uitstrekt tot àlle met de arbeid verbonden aspecten en het geeft ook een inspanningsverplichting voor de
werkgever weer. Er staat namelijk dat de werkgever dient te zorgen voor zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.
Het beleid dat een werkgever op grond van art. 3 Arbowet moet voeren dient in ieder geval uit te gaan van de arbeidshygiënische strategie. Dit houdt in
dat risico’s binnen het bedrijf zoveel mogelijk bij de bron moeten worden aangepakt. Pas als preventie bij de bron niet mogelijk blijkt, dan dient het beleid
er op gericht te zijn om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Het laatste redmiddel waar een werkgever zich tot mag wenden zijn de persoonlijke
beschermingsmiddelen. 43
2.2.2 Risico-inventarisatie en -evaluatie
De werkgever dient een beeld te hebben van de aanwezige gevaren en risico’s in zijn bedrijf ten aanzien van de veiligheid of de gezondheid van de
werknemers. Art. 5 Arbowet verplicht de werkgever dan ook om deze gevaren en risico’s op te nemen in een risico-inventarisatie en –evaluatie (hierna:
RI&E). Ook dienen de bestaande risico’s die niet kunnen worden voorkomen, te worden geëvalueerd. Dit volgt uit art. 6, lid 2 van kaderrichtlijn
89/391/EG.
Art. 5 Arbowet geeft aan dat de werkgever bijzondere aandacht moet besteden aan de risicogroepen binnen zijn bedrijf, zoals jongeren en zwangere
werkneemsters. De RI&E dient te bestaan uit een plan van aanpak, waarin de risicobeperkende maatregelen zijn opgenomen. 44
2.2.3 Meldingsplicht
Art. 9 Arbowet houdt de meldingsplicht ten aanzien van arbeidsongevallen en beroepsziekten van de werkgever in. Uit dit artikel, in combinatie met art. 1
Arbowet, valt af te leiden dat een arbeidsongeval wordt omschreven als een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen
ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim, of de
dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad.
In lid 1 van art. 9 Arbowet wordt gepreciseerd wanneer er moet worden voldaan aan de meldingsplicht bij een arbeidsongeval. Meldingsplichtige
ongevallen zijn ongevallen die leiden tot de dood, tot blijvend letsel of tot een ziekenhuisopname. Voorheen dienden arbeidsongevallen slechts gemeld te
worden indien er sprake was van een ziekenhuisopname binnen 24 uur na het ongeval. Sinds 2007 dient de melding echter plaats te vinden wanneer er
sprake is van een ziekenhuisopname, ook al is dit na 24 uur na het ongeval.
Onder het begrip letsel wordt zowel lichamelijk als geestelijk letsel verstaan. Arbeidsongevallen die een ziekenhuisopname tot gevolg hebben in verband
met ernstig psychisch letsel dienen ook te worden gemeld. 45
Voorts dient de werkgever te voldoen aan de overige verplichtingen uit art. 9 Arbowet, zoals het bijhouden van een lijst van arbeidsongevallen conform
lid 2.
Het derde lid van art. 9 Arbowet gaat over het melden van beroepsziekten.
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De betrokken bedrijfsarts of de betrokken Arbodienst (volgens art. 14 Arbowet) hebben een plicht tot het melden van geconstateerde beroepsziekten.
Deze melding moet worden gedaan bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

2.3 Aanvullende verplichtingen gebaseerd op de Arbowet
Op grond van art. 16 Arbowet zijn onder andere het Arbobesluit en de Arboregeling tot stand gekomen. Hierin staan verschillende voorschriften die de
kans op een arbeidsongeval pogen te verkleinen.
In hoofdstuk 7 van het Arbobesluit staan specifieke maatregelen ten aanzien van arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden. Hierin staan algemene
voorschriften ten aanzien van arbeidsmiddelen, maar ook voorschriften die zijn gericht op arbeidsmiddelen met een besturingssysteem. Tevens is er een
afdeling die aanvullende voorschriften voor een bouwplaats behelst.
Hoofdstuk 8 van het Arbobesluit gaat over persoonlijke beschermingsmiddelen en de veiligheids- en gezondheidssignalering. Art. 8.4 geeft aan dat de
werkgever ter voorkoming of beperking van gevaren voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers dient te zorgen voor een doeltreffende
veiligheids- of gezondheidssignalering.
De Arboregeling geeft in hoofdstuk 2 aanvullende voorschriften voor de RI&E, deskundigen en de arbodienst. Dit is een uitwerking van art. 2.5a van het
Arbobesluit. Zo dient de werkgever een veiligheidsbeheersysteem te hebben, waarin onder andere maatregelen zijn opgenomen ten aanzien van de
identificatie van de gevaren en de beoordeling van de risico’s van zware ongevallen.

2.4 Arbeidstijden
De Nederlandse ATW wordt grotendeels bepaald door de regelgeving vanuit Europa. In 1993 vaardigde de Europese Unie de richtlijn Arbeidstijden
93/104/EG uit. Deze richtlijn geeft een algemeen kader voor de arbeids- en rusttijden binnen Europa. De richtlijn is ondertussen vervangen door richtlijn
2003/88/EG.
Naast wetgeving en uitspraken van de Europese Unie dient Nederland ten aanzien van de arbeidstijdenregelgeving ook rekening te houden met het
Europees Sociaal Handvest en verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). 46

2.5 Opbouw ATW
De belangrijkste bepalingen van de ATW gaan over de volgende onderwerpen:
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Zorgplicht, inventarisatie en evaluatie
Arbeidstijd
Dagelijkse rust/pauze
Wekelijkse rust
Werken op zondag
Arbeid in nachtdienst
Consignatie

Daarnaast dient de werkgever nog te voldoen aan een aantal andere verplichtingen. De werkgever moet het arbeidstijdenpatroon vastleggen en
beschikbaar stellen voor zijn personeel, art. 4:1a. De risico’s ten aanzien van het arbeidstijdenpatroon moeten worden opgenomen in de risicoinventarisatie en -evaluatie. 47
Voorts dient de werkgever een deugdelijke registratie bij te houden ten aanzien van de arbeids- en rusttijden, art. 4:3. Deze registratie is van belang voor
de Arbeidsinspectie: zij kan hiermee achterhalen of de werkgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze verplichtingen, die vooral zijn gericht op de
veiligheid, dient de werkgever uit te voeren in samenhang met de verplichtingen uit de Arbowet.
In de gehele ATW wordt gesproken over de jeugdige werknemer en de volwassen werknemer. Uit art. 1:1, lid 3 volgt dat onder jeugdige werknemer een
werknemer van 16 of 17 jaar wordt verstaan.
In dit onderzoek zijn voornamelijk de bepalingen over de zorgplicht, de inventarisatie en evaluatie, de arbeidstijd, de dagelijkse rust/pauze, de wekelijkse
rust en de arbeid in nachtdienst van belang. Deze bepalingen zullen hieronder kort worden toegelicht.
2.5.1 Zorgplicht, inventarisatie en evaluatie
In art. 4.1 staat beschreven dat de werkgever een zo goed mogelijk beleid dient te voeren ten aanzien van arbeids- en rusttijden. Ook dient de werkgever
rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Hierin is dus de zorgplicht omtrent de arbeidstijden van de werkgever
opgenomen. In het artikel staat voorts opgenomen dat de werkgever een arbeids- en rusttijdenpatroon moet vaststellen en dat hij dit patroon dient te
evalueren en indien nodig, dient aan te passen.
2.5.2 Arbeidstijd
Er is een aantal wettelijke randvoorwaarden waar de werkgever, bij het maken van een rooster, altijd rekening mee moet houden: 48
1.) Een volwassen werknemer mag maximaal 12 uur per dienst werken (art. 5:7 lid 2 sub a ATW). Een jeugdige werknemer mag maximaal 9 uur per
dienst werken (art. 5:7 lid 1 sub a).
2.) Een volwassen werknemer mag maximaal 60 uur per week werken (art. 5:7 lid 2 sub b). Een jeugdige werknemer mag maximaal 45 uur per week
werken (art. 5:7 lid 1 sub b).
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3.) Een volwassen werknemer mag gemiddeld 48 uur per week werken, gerekend over een periode van 16 aaneengesloten weken (art. 5:7 lid 2 sub c). Een
jeugdige werknemer mag gemiddeld 48 uur per week werken, gerekend over een periode van 4 aaneengesloten weken (art. 5:7 lid 1 sub c).
2.5.3 Pauze
Voor de jeugdige werknemer geldt dat na 4,5 uur arbeid een recht op pauze van 30 minuten ontstaat. Deze pauze mag worden gesplitst in 2 keer een
kwartier (art. 5:4 lid 1).
Wanneer een volwassen werknemer langer dan 5,5 uur werkt, dan heeft hij recht op een pauze van ten minste 30 minuten. Deze pauze mag worden
gesplitst in 2 keer een kwartier (art. 5:4 lid 2 sub a).
Werkt een volwassen werknemer langer dan 10 uur per dienst, dan heeft hij recht op een pauze van ten minste 45 minuten, die mag worden gesplitst in 3
keer een kwartier (art. 5:4 lid 2 sub b). 49
2.5.4 Rusttijd
De rustperiodes zijn vastgesteld om de werknemer voldoende tijd te geven om uit te rusten en te herstellen van de geleverde inspanningen.
De jeugdige werknemer heeft na een werkdag recht op een aaneengesloten rusttijd van ten minste 12 uur (art. 5:3 lid 1).
In een aaneengesloten periode van een week heeft de jeugdige werknemer recht op 36 uur rusttijd (art. 5:5 lid 1).
De volwassen werknemer heeft na een werkdag recht op ten minste 11 uur aaneengesloten rusttijd. Deze rustperiode mag eens in de 7 dagen worden
ingekort tot 8 uur, als de aard van het werk of de bedrijfsomstandigheden dit met zich mee brengen (art. 5:3, lid 2).
In een aaneengesloten periode van een week heeft een volwassen werknemer recht op 36 uur rusttijd (art. 5:5 lid 2 sub a). Een langere werkweek is ook
mogelijk indien in een periode van 14 dagen de werknemer minimaal 72 uur aaneengesloten niet werkt. Deze periode mag gesplitst worden in twee
periodes van 32 uur (art. 5:5 lid 2 sub b).

2.6 Arbeid in nachtdienst
Art. 1:7, sub d ATW geeft de definitie van een nachtdienst. Een nachtdienst is een dienst waarin meer dan een uur arbeid wordt verricht tussen 00.00 uur
‘s nachts en 06.00 uur ’s ochtends.
2.6.1 Aantal uur in een nachtdienst 50
Een jeugdige werknemer mag niet in de nacht werken. Dit volgt uit art. 5:3, lid ATW. Hierin staat dat de verplichte aaneengesloten rusttijd in ieder geval
moet plaatsvinden tussen 23:00 uur en 06.00 uur.
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De volwassen werknemer mag per nachtdienst maximaal 10 uur werken (art. 5:8 lid 1). Eindigt de nachtdienst vóór 02.00 uur, dan heeft de werknemer
recht op 11 uur rusttijd, net zoals bij de dagdiensten. Wanneer een nachtdienst eindigt na 02.00 uur, dan heeft de werknemer recht op minimaal 14 uur
rusttijd. Maximaal 1 keer per week mag deze rusttijd worden ingekort tot 8 uur. Dit is echter alleen toegestaan indien de aard van de arbeid of de
bedrijfsomstandigheden dit met zich mee brengen (art. 5:8 lid 4).
Ten hoogste 5 keer per 2 weken en 22 keer per jaar mag een werknemer 12 uur in een nachtdienst werken. Na een nachtdienst van 12 uur heeft de
werknemer recht op een rusttijd van minimaal 12 uur (art. 5:8 lid 3). Een werknemer mag na een reeks van 3 of meer nachtdiensten minimaal 46 uur niet
werken (art. 5:8 lid 5).
2.6.2 Aantal nachtdiensten 51
Een volwassen werknemer mag maximaal 36 nachtdiensten draaien in een periode van 16 weken (art. 5:7 lid 8). Hij mag niet meer dan 7
achtereenvolgende diensten werken, als één van die diensten een nachtdienst is. Dit mogen 8 diensten zijn als de aard van de arbeid of de
bedrijfsomstandigheden dit met zich mee brengen (art. 5:7 lid 7).
Als een werknemer 16 keer of meer malen arbeid in nachtdienst verricht in een periode van 16 weken, dan mag hij niet meer dan gemiddeld 40 uur per
week werken binnen deze 16 weken (art. 5:8 lid 2).
Er bestaat ook nog de mogelijkheid om het aantal nachtdiensten te verhogen naar 140 uur nachtdiensten per jaar die eindigen na 02.00 uur, of naar 38 uur
nachtarbeid tussen 00.00 en 06.00, in een periode van 2 aaneengesloten weken (art. 5:8 lid 9). 52

2.7 Handhaving
De handhaving van de Arbowet en van de ATW is opgedragen aan de Arbeidsinspectie. Dit blijkt uit art. 24 juncto art. 27 Arbowet en uit art. 8:1 ATW.
In deze artikelen is aangeduid dat de minister ambtenaren dient aan te wijzen die worden belast met het toezicht op de naleving van de Arbowet. De
minister heeft op grond hiervan de Arbeidsinspectie aangewezen als toezichthoudend orgaan. 53 De handhaving door de Arbeidsinspectie gebeurt
voornamelijk door toezicht en opsporing van overtredingen.
2.7.1 Bestuursrechtelijke handhaving
Sinds 1998 heeft de Arbeidsinspectie er een belangrijk instrument bij gekregen. De bestuurlijke boete werd in dit jaar in de Arbowet geïntroduceerd. In
Hoofdstuk 7 van de Arbowet zijn de bepalingen over de mogelijke sancties te vinden. Later, in 2004, kwam ook de Wet bestuurlijk boete
Arbeidstijdenwet tot stand. Deze wet had een wijziging van de al bestaande ATW tot gevolg. Hoofdstuk 10 van de ATW gaat over de bestuursrechtelijke
handhaving. 54
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Omdat geconstateerd werd dat de mogelijkheden tot bestuurlijke handhaving te kort schoten, vond men het tijd geworden om een duidelijk bestuurlijk
instrument ten aanzien van de arbeidsomstandigheden in de wet op te nemen. Door middel van de bestuurlijke boete heeft de bestuurlijke handhaving
meer kracht gekregen. 55
De beboetbare feiten volgen uit art. 33 Arbowet en de daarop gebaseerde Beleidsregel 33.
Met betrekking tot de ATW zijn de beboetbare feiten opgenomen in art. 10:1 van de ATW.
De Arbeidsinspectie heeft ook de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen en een last onder dwangsom op te leggen. In art. 28a Arbowet staat
wanneer deze mogelijkheid kan worden toegepast. De dwangsom dient er toe om een overtreding ongedaan te maken of verdere overtreding of herhaling
van de overtreding te voorkomen. 56
2.7.2 Strafrechtelijke handhaving
Door de invoering van de bestuurlijke boete in de Arbowet en in de ATW is de strafrechtelijke handhaving verminderd. Uit de Memorie van Toelichting
uit 1997/1998 blijkt dat men strafrechtelijk afdoening wil reserveren voor ernstige inbreuken op de rechtsorde. 57
Strafrechtelijke afdoening is echter nog wel vereist bij overtreding van de wettelijk regels, mogelijk leidend tot ongevallen met dodelijke afloop of ernstig
letsel dan wel leidend tot blijvende gezondheidsschade. De memorie van toelichting geeft 3 categorieën aan waarin strafrechtelijke afdoening
noodzakelijk is. In de eerste plaats is dit het geval bij zeer ernstige risico’s, hierbij is sprake van ernstig gevaar voor de veiligheid en de gezondheid. In de
tweede plaats is dit het geval bij delicten die letsel aan personen tot gevolg hebben gehad. In de derde plaats is strafrechtelijke afdoening vereist wanneer
er sprake is van bepaalde gevallen van recidive van regels waaraan in eerste aanleg een bestuursrechtelijke sanctie is verbonden. 58

2.8 Aansprakelijkheid van de werkgever
Naast de arbeidsbeschermende wetgeving uit de Arbowet en de ATW, bestaat er ook aansprakelijkheidswetgeving voor de werkgever met betrekking tot
schade als gevolg van slechte arbeidsomstandigheden. Deze aansprakelijkheid is geregeld in het civiele recht, in de artikelen 7:658 BW en 7:611 BW.
Art. 7:658 BW behelst de zorgplicht van de werkgever. Daarnaast houdt art. 7:611 BW het goed werkgeverschap in, dit is een zeer algemene norm die
vaak gebruikt wordt als restgrond. 59
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2.8.1 Artikel 7:658 BW
Art. 7:658 BW is voornamelijk gericht op de materiële kant van de werkzaamheden voor iedere werknemer. De werkgever is verplicht om zorg te dragen
voor alle materiële voorwerpen die de werknemer nodig heeft om zijn werk goed uit te kunnen voeren. Deze plicht geldt in zijn algemeenheid voor alle
werkgevers die werknemers in dienst hebben. De werkgever moet zorgen voor een optimaal veiligheidsniveau, dit is echter geen absoluut
veiligheidsniveau. 60 Het optimale veiligheidsniveau kan nader worden ingevuld door de verplichtingen uit te voeren die zijn vastgelegd in de
Arbeidsomstandighedenwet. 61
De werkgever heeft zowel een passieve zorgplicht als een actieve zorgplicht. De passieve zorgplicht houdt in dat de werkgever dient te voldoen aan de
geldende bepalingen. De actieve zorgplicht houdt in dat de werkgever een onderzoeksplicht heeft met betrekking tot eventuele risico’s en een
instructieplicht heeft ten aanzien van zijn werknemers. 62
2.8.2 Aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 BW
De aansprakelijkheid op grond van art. 7:658 BW is een schuldaansprakelijkheid. Hierbij gaat het om schending van de zorgplicht van de werkgever.
Wanneer een werkgever tekortschiet in de zorg voor veilige werkomstandigheden, kan een werknemer een beroep doen op de schuldaansprakelijkheid. 63
Een belangrijke voorwaarde om de werkgever aansprakelijk te kunnen stellen op grond van
art. 7:658 BW is dat de schade moet zijn geleden in de uitoefening van de werkzaamheden. Met andere woorden, er moet een causaal verband zijn. De
werknemer zal deze functionele band aannemelijk moeten maken, hij hoeft niet meer te stellen en te bewijzen dat de werkgever te kort is geschoten. 64
Is er sprake van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer dan heeft de werknemer geen mogelijkheid om de werkgever aansprakelijk te
stellen. 65
Het aantonen van de causaliteit bij arbeidsongevallen is veelal een stuk makkelijker dan het aantonen van de causaliteit bij beroepsziekten. Bij
arbeidsongevallen is het al snel duidelijk of er een causaal verband bestaat tussen de opgelopen schade en de uitgevoerde werkzaamheden.
2.8.3 Relatie artikel 7:658 BW en de Arbowet/ATW
Met betrekking tot het kunnen aantonen van de aansprakelijkheid van de werkgever ten aanzien van schade geleden door de werknemer, kunnen de
bepalingen uit de Arbowet en de ATW goed van pas komen.
Bij het aantonen of een werkgever voldaan heeft aan zijn zorgplicht kunnen het overleggen van een RI&E, een plan van aanpak, rapporten van de
Arbodienst en de Arbeidsinspectie van belang zijn. Op basis van deze rapporten en richtlijnen kan de rechter zich een oordeel vormen over het al dan niet
naleven van de zorgplicht door de werkgever. 66
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De relatie tussen art. 7:658 BW en de Arbowet bestaat aldus uit een invulling van het begrip zorgplicht door middel van concrete voorschriften en
richtlijnen uit de Arbowet, de ATW en daaraan gekoppelde regelgeving. 67
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3. Meldingsplichtige ongevallen
In dit hoofdstuk zal expliciet worden ingegaan op de meldingsplicht uit art. 9 Arbowet. Eerst zal aan de orde komen waarom de meldingsplicht bestaat en
wat het nut is van deze meldingsplicht. Vervolgens zal worden besproken hoe een melding in de praktijk door de Arbeidsinspectie in behandeling wordt
genomen, hoe het onderzoek verloopt en wat de mogelijke sancties zijn.

3.1 Algemene registratie
Na het onderbrengen van het ongevallenrisico in de Ziektewet en als gevolg daarvan het afschaffen van de Ongevallenwet bestond er geen duidelijk zicht
meer op het aantal arbeidsongevallen in Nederland. Onder de Ongevallenwet werd er een uitkering uitgekeerd wanneer er sprake was van een ongeval dat
een onafscheidelijk gevolg was van de uitoefening van de werkzaamheden van het bedrijf. De werkgevers dienden hierover zelf een registratie bij te
houden. De bekostiging van de uitkering werd door de werkgevers zelf gedaan, dit werd ook wel het ‘risque professionel’ genoemd. 68 Met de introductie
van de Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) in 1967 verdween het nut van de registratie voor de werkgever, omdat deze wet gebaseerd was op het
principe van ‘risque social’. Dit hield in dat de arbeidsrisico’s door de samenleving werden gedragen en niet meer door de werkgevers zelf. 69
Na de privatisering van de Ziektewet in 1996 werd het zicht op arbeidsongevallen nog onduidelijker, omdat toen de publieke controle op de naleving van
de Ziektewet verviel.
Om toch enig inzicht te kunnen verkrijgen op het gebied van de arbeidsongevallen heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de
Stichting Consument en Veiligheid en TNO Kwaliteit van Leven de opdracht gegeven om een methode te ontwikkelen waarin de bestaande databases
werden vereenvoudigd tot duidelijke en betrouwbare ongevallencijfers. Deze methode is in 2002 uitgemond in de Monitor Arbeidsongevallen.
In deze Monitor Arbeidsongevallen zijn de gegevens omtrent dodelijke en ernstige arbeidsongevallen te vinden en gegevens over arbeidsongevallen met
letsel en verzuim. Door middel van de Monitor Arbeidsongevallen kan de overheid de nationale ontwikkelingen op het gebied van arbeidsongevallen in
de gaten houden. In de monitor wordt ook kort aandacht besteed aan de achterliggende oorzaken van een arbeidsongeval. 70 Er wordt gekeken naar de kans
op arbeidsongevallen en atypische werktijden en naar de kans op een arbeidsongeval en de omvang van de werkweek. 71
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3.2 Individuele registratie
Ongevallen moeten gemeld worden zodat de Arbeidsinspectie een onderzoek kan instellen en zo nodig handhavend kan optreden. De melding dient te
gebeuren om zicht te kunnen houden op de veiligheid van werknemers en heeft voornamelijk een bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aard. Hiernaast
dient het melden van een arbeidsongeval ook te gebeuren zodat men in Nederland de veiligheid in de werkomgeving in de gaten kan houden. Voor
rapporten zoals de monitor Arbeidsongevallen wordt onder andere gebruik gemaakt van de gegevens van de meldingen bij de Arbeidsinspectie. Daarnaast
worden registraties van het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikt, zoals de Statistiek Niet-natuurlijke Dood (NND) en de Doodsoorzakenstatistiek
(DOS). Tevens wordt het Letsel Informatie Systeem (LIS) van Consument en Veiligheid gebruikt. 72
Met deze gegevens kan worden geanalyseerd wat de risicogroepen zijn, in welke sector de meeste kans op ongevallen bestaat en of er een daling of een
stijging ten opzichte van voorgaande jaren ten aanzien van arbeidsongevallen heeft plaatsgevonden.
De werkgever dient het arbeidsongeval te melden aan de daartoe aangewezen toezichthouder. Zoals eerder vermeld is de Arbeidsinspectie op grond van
art. 24 Arbowet en de aanwijzingsregeling het toezichthoudende orgaan. 73
Het melden van een arbeidsongeval aan de Arbeidsinspectie dient direct te gebeuren. Dit betekent dat de werkgever het ongeval binnen 24 uur aan de
Arbeidsinspectie moet hebben gemeld. Wanneer er niet meteen letsel wordt geconstateerd, maar dit zich pas na uiterlijk 2 jaar openbaart, dan gaat vanaf
het moment dat het letsel zich openbaart de meldingsplicht voor de werkgever in. Ook wanneer het slachtoffer pas na enige tijd in het ziekenhuis wordt
opgenomen, ontstaat op het moment van opname de meldingsplicht voor de werkgever. 74

3.3 Procedure Arbeidsinspectie na melding
3.3.1 Intake
Het toezichtgebied van de Arbeidsinspectie strekt zich uit tot alle ongevallen waarbij sprake is van letsel en die direct of indirect gerelateerd zijn aan
arbeid of aan omstandigheden waarop wetgeving van kracht is die behoort tot het toezichtgebied van de Arbeidsinspectie. Hierbij wordt geen onderscheid
gemaakt met betrekking tot de status van de melder of het slachtoffer. Dit kan zowel om een werknemer als een niet-werknemer gaan. Een nietwerknemer is over het algemeen een derde, zoals bijvoorbeeld een bezoeker. 75
De Arbeidsinspectie is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor het melden van arbeidsongevallen. Per kantoor van de Arbeidsinspectie is er buiten
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kantooruren (tussen 17:00 en 08:30 in de ochtend en in het weekend) altijd minimaal één inspecteur oproepbaar (geconsigneerd). Er zijn in totaal 6
kantoren, deze staan in Utrecht, Rotterdam, Groningen, Arnhem, Roermond en Amsterdam.
De ambtenaar op de meldkamer beoordeelt of een melding in aanmerking komt voor nader onderzoek. Indien de ambtenaar dit het geval vindt, dan zet hij
het ongeval uit naar één van de beschikbare inspecteurs. Deze inspecteur zal het ongevalsonderzoek op zich nemen.
De Arbeidsinspectie kan bij een melding altijd vragen om een schriftelijke rapportage over het ongeval. Deze rapportage dient de werkgever dan zo
spoedig mogelijk in te dienen. 76
Ook ongevallen met niet-werknemers worden in behandeling genomen, voor zover er een rechtstreeks verband is met het ongeval en het verrichten van
arbeid. Dit in verband met de verplichting uit art. 10 Arbowet, het voorkomen van gevaar voor derden. Uitgezonderd zijn echter de werkgever zelf en de
zelfstandige zonder personeel. 77
Daarnaast heeft de Arbeidsinspectie uit efficiency overwegingen besloten ook de volgende ongevallen niet in behandeling te nemen 78 :
‐
‐
‐
‐
‐

Primaire politiezaken
Ongevallen zonder relatie met de arbeid
Toezicht valt primair onder andere inspectiediensten
Domme pechongevallen
Ongevallen als gevolg van ziekte e.d.

Wanneer er echter sprake is van een dodelijk arbeidsongeval, ook op het gebied van bovenstaande punten, dan neemt de Arbeidsinspectie de melding wel
in behandeling. 79
Een dodelijk arbeidsongeval wordt altijd aan 2 inspecteurs toegewezen, zij doen gezamenlijk het onderzoek ter plaatse. Ook wordt het
bedrijfsopvangteam (hierna: BOT) ingeschakeld voor de begeleiding van de betreffende inspecteurs. In een dergelijk BOT zitten collega inspecteurs die
een speciale opleiding hebben gevolgd.
Het kan voorkomen dat uit nader onderzoek blijkt dat het niet gaat om een meldingsplichtig ongeval. De melding wordt dan wel opgenomen in het
systeem van de Arbeidsinspectie, maar de werkgever en het slachtoffer krijgen dan de mededeling dat er geen nader onderzoek wordt gedaan naar het
arbeidsongeval. 80
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3.3.2 Doel van het onderzoek
Het doel van een dergelijk onderzoek is om vast te stellen wat de toedracht is, wat de directe oorzaak en de onderliggende basisoorzaken van het ongeval
zijn. Het onderzoek richt zich op de directe oorzaak, maar ook op de vraag naar het ‘waarom’. Dit wordt ook wel de basisoorzaak genoemd. Het zijn
fundamentele, onderliggende, systeemgerelateerde oorzaken van een ongeval die op een tekortkoming in het management zijn terug te voeren. De
Arbeidsinspectie richt zich voornamelijk op die basisoorzaken die de verwijtbaarheid van de werkgever aantonen. 81
Voorbeelden van basisoorzaken zijn bijvoorbeeld problemen met het arbeidsmiddel, het onderhoud, de communicatie, de werkplek en de werkplanning.
Fysieke overbelasting is ook een basisoorzaak. Hieronder valt onder andere vermoeidheid door werkbelasting en vermoeidheid door werktijd. 82
Daarnaast moet worden vastgesteld of er een oorzakelijk verband is tussen de directe oorzaak van het ongeval en één of meer overtredingen van de
wettelijke bepalingen uit de arboregelgeving. Voorts dient door middel van het ongevalsonderzoek aan het licht te komen of het nodig is dat de werkgever
preventieve en repressieve maatregelen dient te nemen om acute gevaarsituaties op te heffen. 83
De inspecteur die de zaak krijgt toegewezen zorgt ervoor dat hij zo snel mogelijk, het liefst binnen 24 uur, de plek bezoekt waar het ongeval heeft
plaatsgevonden. Wanneer het een ongeval in de nacht betreft dan wordt uit de geconsigneerde inspecteurs degene gekozen waarvan de woonplaats zich
het dichtst bij de plaats van het ongeval bevindt.
Het snelle bezoek van de arbeidsinspecteur is van belang om zo een goed beeld te kunnen krijgen van de omstandigheden waaronder het ongeval heeft
plaats gevonden. Wanneer een bezoek veel later wordt afgelegd dan is de situatie alweer veranderd en is het moeilijk om te achterhalen hoe de
ongevalssituatie er exact uit zag.
Bij een melding kan worden gevraagd van de werkgever om de situatie te ‘bevriezen’. Dit betekent dat er niets veranderd mag worden op de plek waar het
ongeval heeft plaatsgevonden. Voor de inspecteur is dit de ideale situatie, omdat hij dan meteen op zoek kan gaan naar bewijs. In sommige situaties is het
niet mogelijk om de plaats van het ongeval te ‘bevriezen’, omdat dit bijvoorbeeld te ingrijpend is voor het productieproces van de werkgever. In deze
situaties zal van de werkgever worden gevraagd om zoveel als mogelijk de plaats van het ongeval in tact te houden of eventueel foto’s te maken van de
plaats van het ongeval. 84
Is er sprake van een dodelijk ongeval, dan dient de inspecteur altijd eerst te onderzoeken of er sprake is van een overtreding van art. 32 Arbowet. 85 In dit
artikel staat dat het de werkgever verboden is handelingen te verrichten of na te laten die in strijd zijn met de Arbowet of de daarop berustende bepalingen
indien daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet weten, levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van één of meer werknemers ontstaat of te
verwachten is. Bij overtreding van art. 32 Arbowet is er sprake van een misdrijf.
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De Arbeidsinspectie stelt pas een strafrechtelijk onderzoek in, indien er sprake is van toepassing van art. 32 Arbowet op initiatief van de Arbeidsinspectie
en er duidelijk sprake is van opzet. Daarnaast wordt een strafrechtelijk onderzoek gestart wanneer er een causaal verband tussen de directe oorzaak van
het ongeval en een overtreding van een strafrechtelijk bepaling bestaat.
Voorts kan het Openbaar Ministerie gebruik maken van de mogelijkheid om de Arbeidsinspectie opdracht te geven tot een opsporingsonderzoek naar de
mogelijke overtreding van gemeenschappelijke bepalingen. 86
Wanneer duidelijk wordt dat er niet voldoende bewijs is voor strafrechtelijke vervolging, dan zal er worden overgegaan tot bestuursrechtelijke afdoening.
De al opgemaakte processen-verbaal zullen dan met toestemming van de Officier van Justitie worden overgedragen aan de Arbeidsinspectie. 87
Het bestuursrechtelijke onderzoek richt zich op het zoeken naar het causale verband tussen de directe oorzaak van het ongeval en een beboetbaar feit,
voortvloeiende uit de bepalingen van de arboregelgeving.
Tevens wordt er gekeken naar de mogelijke basisoorzaken. Heeft de werkgever bijvoorbeeld voldoende voorlichting gegeven over het werken met
gevaarlijke machines, is er voldoende inventarisatie verricht door de werkgever ten aanzien van de risico’s van de gevaarlijke machine? Een
overschrijding van de arbeidstijd kan worden gezien als een basisoorzaak, vallend onder het kopje werkplanning uit bijlage 20, maar in de praktijk wordt
hier niet vaak naar gevraagd. 88
Het onderzoek wordt afgesloten met een rapportage. Er wordt een ongevallenboeterapport opgesteld of een proces-verbaal van overtreding of misdrijf als
het gaat om een meldingsplichtig ongeval waarbij een causaal verband tussen de overtreding en het ongeval is vastgesteld. Er wordt een ongevalsrapport
opgesteld als het gaat om meldingsplichtige ongevallen waarbij geen causale overtredingen geconstateerd zijn. 89
3.3.3 Sancties
De inspecteur van de Arbeidsinspectie heeft verschillende handhavingsinstrumenten tot zijn beschikking. Zo beschikt hij over de bevoegdheid tot het
uitgeven van een eis, zie art. 27 Arbowet. In deze eis wordt aangegeven hoe de geldende arbobepalingen dienen te worden nageleefd en hoe de werkgever
dit concreet dient in te vullen. De werkgever is verplicht om gevolg te geven aan deze eis.
Daarnaast heeft de inspecteur de mogelijkheid om bepaalde werkzaamheden stil te leggen, te staken, of aan te geven dat met bepaalde werkzaamheden
niet mag worden begonnen (art. 28 Arbowet en art. 8:2 ATW). Dit is bijvoorbeeld het geval als de inspecteur meent dat het verblijf van personen in de
betreffende ruimte ernstig gevaar kan opleveren voor deze personen. 90
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De hoogte van de boetes voor overtredingen van de Arbowet zijn opgenomen in beleidsregel 33. Ten aanzien van overtredingen van de Arbeidstijdenwet
wordt de hoogte van de bestuurlijke boete afgeleid uit art. 10:7 ATW en de daarop gebaseerde Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en
Arbeidstijdenbesluit.
De hoogte van de boetes hangen af van de grote van het bedrijf. Hieronder wordt in een tabel weergegeven wat de vastgestelde boetes zijn: 91

Omvang bedrijf

Letsel

Klein bedrijf
Middelgroot bedrijf
Groot bedrijf

Boetecategorie
1
2
€ 2025
€ 4050
€ 2700
€ 5400
€ 3375
€ 6750

Dodelijk letsel
Boetecategorie
1
2
€ 2700
€ 5400
€ 4050
€ 8100
€ 4500
€ 11.250

Uit bijlage 1 bij de beleidsregels blijkt dat het niet melden van een arbeidsongeval de werkgever kan komen te staan op een boete van maximaal € 4500.
Uit de bijlage bij de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit blijkt dat voor het niet bijhouden van een arbeids- en
rusttijdenregistratie ook maximaal een boete van € 4500 kan worden opgelegd. In vergelijking met de andere overtredingen en boetes is dit een erg hoog
bedrag.
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4. Statistisch onderzoek
In dit hoofdstuk zal het systeem ten aanzien van de registratie van arbeidsongevallen van de Arbeidsinspectie worden doorlopen. Er wordt gekeken naar
het aantal meldingen van arbeidsongevallen, hoeveel van deze meldingen ongevallen in de nacht betreffen, en of er verhoudingsgewijs meer ongevallen in
de nacht plaats vinden dan overdag. Tevens zal door middel van een steekproef een beeld geschetst worden van de ongevalsmeldingen in de nacht.

4.1 Systeem
Het systeem van de Arbeidsinspectie ten aanzien van arbeidsongevallen bestaat uit twee gekoppelde dossiers. Het eerste dossier wordt opgemaakt op het
moment dat de melding van een arbeidsongeval binnen komt. Hierin wordt kort aangegeven wat er is gebeurd, waar het is gebeurd, hoe laat het is gebeurd
en of er getuigen bij aanwezig zijn geweest.
Degene die deze melding opmaakt beslist zelf of het zal gaan om een meldingsplichtig ongeval. De arbeidsinspecteur gaat een meldingsplichtig ongeval
onderzoeken en maakt hiervan ook een dossier op. In dit dossier wordt de ongevallenrapportage opgenomen en wordt de verzonden post opgeslagen.

4.2 Ongevallen in de nacht tegenover ongevallen overdag
Met het beperkt statistisch onderzoek is gekeken of er verhoudingsgewijs meer ongevallen in de nacht plaats vinden dan overdag. De dataset bestond uit
14.055 ongevalsdossiers, die alle gerangschikt zijn naar tijdstip. De dossiers waarin als tijdstip 0.00 uur stond vermeld zijn uitgesloten van het onderzoek,
omdat dit als onduidelijk/onbetrouwbaar werd beoordeeld. Het kan dus zijn dat onderstaande bevindingen een onderschatting betreffen.
Idealiter zou het aantal ongevallen gedeeld zijn door het aantal gewerkte uren in de verschillende typen dienst (dag, avond, nacht). Zo is een incidentie per
gewerkt uur te berekenen, hetgeen de beste maat zou zijn om te bepalen of werknemers ’s nachts meer risico lopen op een arbeidsongeval. Helaas waren
er, onder meer bij het CBS en het SCP, geen gegevens te vinden over het aantal gewerkte uren in de nacht. Weliswaar is via het CBS of de Nederlandse
Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO te achterhalen welk percentage van de beroepsbevolking nacht- of avonddiensten moet draaien, maar
dit is geen betrouwbare maat voor het arbeidsvolume in de nacht/avond. De meeste avond/nachtwerkers werken namelijk ook overdag, en de genoemde
registraties geven niet aan welk percentage van de werktijd dan in de nacht/avond wordt verricht. Het meeste werk wordt echter ‘gewoon’ overdag
verricht, hetgeen verklaart dat ook het aantal ongevallen overdag veel hoger is dan ’s avonds en ’s nachts (zie figuur 1).

Figuur 1

Gegeven het voornoemde methodologische probleem, is ervoor gekozen te analyseren of de ernst van de ongevallen in de nacht/avond afwijkt van
arbeidsongevallen overdag. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. Overdag vinden relatief iets minder dodelijke ongevallen plaats (in 3,2% van de
meldingsplichtige ongevallen) dan in de avond (6,8%), de nacht (3,9%) of de vroege ochtend (4,1%). Ook het percentage ernstige ongevallen met blijvend
letsel is overdag (25,9%) iets lager dan in de avond (30,7%), de nacht (29,7%) en de vroege ochtend (28,0%). Het beeld van het aantal ziekenhuisopnames
naar aanleiding van een arbeidsongeval is niet geheel eenduidig. Dergelijke ongevallen komen het meest frequent voor in de vroege ochtend (63,9%),
maar het aantal ongevallen met ziekenhuisopnamen overdag blijft daar nauwelijks bij achter (63,3%) en het aantal in de nacht (60,7%) en de avond
(62,4%) blijft daar iets meer bij achter. De bevindingen zijn samengevat in de onderstaande tabel. 92
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De cijfers lijken dus uit te wijzen dat de ongevallen ’s avonds en ’s nachts ernstiger van aard zijn dan overdag. Het verband is echter wel statistisch
significant (mede dankzij het grote aantal geregistreerde ongevallen), maar ook tamelijk zwak (Cramér’s V is in alle gevallen < 0.1).

dag

avond

nacht

vroege

Cramér’s V

ochtend
dodelijke ongevallen

3.2

6.8

3.9

4.1 0.040***

blijvend letsel

25.9

30.7

29.7

28.0 0.057***

ziekenhuisopnames

63.3

62.4

60.7

63.9 0.071***

***: p<.001
Deze uitkomst, dat er ’s nachts vaker ongevallen plaatsvinden dan overdag, blijkt ook uit de eerder aangehaalde literatuur in de inleiding. Uit het systeem
van de Arbeidsinspectie kan de conclusie worden getrokken dat er in de nacht vaker een arbeidsongeval plaats vindt dan overdag, ook al gaat het om een
zwak verband.

4.3 Dossieranalyse
Met de steekproef is gekeken of de Arbeidsinspectie onderzoek doet naar een eventuele overschrijding van de arbeidstijd als oorzaak van het
arbeidsongeval en hoe dit wordt vermeld in de ongevalsrapportage.
4.3.1 Methode
De steekproef heeft op een aselecte manier plaatsgevonden. In totaal zijn er 519 dossiers met betrekking tot arbeidsongevallen in de nacht uit het systeem
geselecteerd. Per 29 dossiers zijn 4 dossiers uitgelicht en bekeken. Tevens is een selectie gemaakt ten aanzien van dossiers die als oorzaak ‘psychosociale
arbeidsbelasting’ vermeld hadden, omdat hieronder ook oorzaken zoals werkdruk, stress en overwerk vallen.

4.3.2 Uitkomst
Uit het onderzoek blijkt dat 519 dossiers ongevallen in de nachtelijke uren bevatten. Analyse van de getrokken steekproef van 60 dossiers leert dat er
nagenoeg nooit iets wordt vermeld over de arbeidsduur die is voorafgegaan aan het ongeval. In de ongevalsrapportages komt dit alleen naar voren als er
sprake is van significant overwerk. Dit komt voor in 2 van de 60 dossiers, dit is dus 3%. Een selectie op basis van de algemene oorzaak ‘overwerk’, dus
inclusief de dossiers van ongevallen overdag, zal gezien bovenstaande constatering niet veel opleveren. In dit onderzoek is een dergelijke selectie dan
ook buiten beschouwing gelaten.
In het ene dossier heeft het ongeval plaatsgevonden nadat de betreffende werknemer eerst een dagdienst er op had zitten en daarna, wegens een tekort aan
personeel, ook de nachtdienst moest doen. Tijdens deze nachtdienst overkwam hem een ongeval.
In het rapport wordt dit vermeld en daaraan de volgende conclusie verbonden: ‘…hoewel er wettelijk voldoende maar voor de werknemer weinig rusttijd
zat tussen beide diensten…’.
De betreffende werknemer had overdag al gewerkt van 07:00 tot 14:00 en moest ’s avonds rond 23:00 weer op het werk verschijnen. Deze werktijden zijn
toegestaan op grond van art. 5:3 lid 2 ATW. Het ongeval is in de vroege ochtend gebeurd, rond 06:30 uur. Alhoewel hier dus geen sprake is van een
wettelijke overschrijding van de arbeidstijd, blijkt wel dat de betreffende werknemer niet voldoende rust heeft kunnen houden en er zodoende een ongeval
is ontstaan.
Het andere dossier waarin melding wordt gemaakt van het aantal uren dat gewerkt was voorafgaande aan het ongeval, vond plaats in de cateringbranche.
Zowel in de melding opgemaakt door de meldkamer, als in de ongevalsrapportage wordt geschreven dat het slachtoffer had gewerkt van 15:00 uur in de
middag tot 03:00 in de nacht. Deze werktijden zijn toegestaan op grond van art. 5:7 lid 2 ATW Uit de ongevalsrapportage blijkt niet dat er nader
onderzoek is gedaan naar de werktijden van het slachtoffer. Ook hier gebeurde het ongeval aan het einde van de dienst, het slachtoffer wilde naar huis
gaan en kwam door een te gladde vloer ten val.
4.3.3 Psychosociale arbeidsbelasting
In totaal zijn er 9 dossiers geselecteerd waarin psychosociale arbeidsbelasting aan de orde was. In al deze 9 dossiers gaat het om werknemers die
slachtoffer zijn geworden van agressie en geweld. Het ging hier dus niet om de psychosociale gevolgen van structureel overwerk, zoals een burn-out.

5. Relatie tussen melding en artikel 7:658 BW-procedures
Zoals in hoofdstuk 1 al aan de orde is gekomen, kunnen slachtoffers van een arbeidsongeval door middel van art. 7:658 BW de schade van dit ongeval op
de werkgever verhalen. Art. 7:658 lid 1 BW houdt de zorgplicht van de werkgever in. Lid 2 van dit artikel houdt de schadeplicht van de werkgever in. In
een poging om de werkgever aansprakelijk te stellen wordt vaak gebruik gemaakt van rapporten en richtlijnen die voortvloeien uit verplichtingen van de
Arbowet. In dit hoofdstuk zal aan de hand van een aantal voorbeelden worden aangegeven of de rapporten van de Arbeidsinspectie enige invloed hebben
op de slagingskans in een art. 7:658 BW-procedure.

5.1 De relatie tussen arboregelgeving en artikel 7:658 BW
Uit de toelichting op de Arbeidsomstandighedenwet blijkt dat art. 3 lid 1 Arbowet en art. 7:658 BW materieel gezien met elkaar overeenkomen. Beide
artikelen houden namelijk de zorgplicht van de werkgever in. 93
De Hoge Raad onderschrijft deze overeenkomst in het arrest Maatzorg/Van der Graaf, waarin zij aangeeft dat de regelgeving op het gebied van de
arbeidsomstandigheden als uitgangspunt geldt voor de omvang van de zorgplicht uit art. 7:658 BW. 94
De omvang van de zorgplicht wordt aldus bepaald door de bestaande regelgeving op het gebied van de arbeidsomstandigheden van de werkgever. Onder
deze regelgeving vallen de Arbowet en de daarop gebaseerde regelgeving en de Arbeidstijdenwet en het daarop gebaseerde Arbeidstijdenbesluit. 95
Uit de rechtspraak blijkt echter dat hier met enige nuance tegenaan moet worden gekeken. Schending van regels met betrekking tot de
arbeidsomstandigheden betekent niet zonder meer dat sprake is van een schending van de zorgplicht door de werkgever ex art. 7:658 BW. 96
Er komen in de rechtspraak verschillende mogelijkheden voor:
‐ De normschending leidt tot aansprakelijkheid.
‐ De normschending leidt niet tot aansprakelijkheid.
‐ Geen normschending, maar toch aansprakelijk.
‐ Er bestaat geen norm, maar toch aansprakelijk.
Hieronder volgen verscheidene voorbeelden van uitspraken die bovenstaande mogelijkheden verduidelijken.
5.1.1 De normschending leidt tot aansprakelijkheid
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Vaak leidt een schending van de arboregelgeving ook tot een schending van de zorgplicht ex art. 7:658 BW. Het arrest Kalai/Petit geeft aan dat bij de
beoordeling hiervan moet worden gekeken waartegen de betrokken arboregels beogen te beschermen. 97 Het antwoord op die vraag zal in het concrete
geval telkens beslissend zijn voor de betekenis van de schending van een specifieke regel inzake arbeidsomstandigheden voor de vraag of de werkgever is
tekortgeschoten en zijn zorgplicht heeft geschonden. 98
Uit het arrest Maatzorg/Van der Graaf blijkt dat het bestaan van een arboregel en het niet naleven hiervan door de werkgever sneller leidt tot
aansprakelijkheid. In casu ging het om het niet naleven van een specifiek voorschrift uit het Arbobesluit. 99
Bij de schending van een concrete norm van arbeidsomstandigheden zal de werkgever niet gemakkelijk aan aansprakelijkheid kunnen ontkomen door aan
te voeren dat de werknemer zelf beter had moeten opletten. Het arrest Van Veghel/Hendriks Bouwbedrijf laat zien dat het achterwege laten van
maatregelen of aanwijzingen die redelijkerwijs nodig zijn, ten einde schade voor de werknemer als gevolg van onveilige arbeidsomstandigheden te
voorkomen, niet gerechtvaardigd kan worden met een beroep op hetgeen van de werknemer mag worden verwacht ten aanzien van het in acht nemen van
de noodzakelijke voorzichtigheid in dergelijke omstandigheden. 100
Een ander voorbeeld volgt uit het arrest Goeree/De Jong. De werknemer was gevallen van een opstapje dat niet voldeed aan de afmetingen uit het
Bouwbesluit. Het Hof oordeelt dat de werkgever niet aansprakelijk is, omdat zij het niet aannemelijk vond dat de werknemer was gevallen als gevolg van
een te smal opstapje. De Hoge Raad heeft een ander oordeel en zegt dat de afmetingen van het opstapje in strijd zijn met het Bouwbesluit en dat de
werknemer hierdoor is uitgegleden en gevallen. De werkgever heeft zodoende haar zorgplicht geschonden. 101
5.1.2 De normschending leidt niet tot aansprakelijkheid
Uit de arresten Dusarduyn/Du Puy en Peters/Hofkens blijkt dat het ontbreken van een RI&E, waartoe de werkgever is verplicht op grond van art. 5
Arbowet, niet direct leidt tot een schending van de zorgplicht door de werkgever. De Hoge Raad geeft hierbij aan dat het van de omstandigheden van het
geval afhangt of het ontbreken van een RI&E leidt tot een schending van de zorgplicht. 102
A-G de Vries Lentsch-Kostense geeft in haar conclusie bij het arrest Peters/Hofkens aan dat het bij de plicht tot het maken van een RI&E niet gaat om een
specifiek veiligheidsvoorschrift met het oog op het voorkomen van een concreet risico. Zij geeft echter ook aan dat het ontbreken van een RI&E kan
meewegen bij het oordeel van de rechter of de werkgever is geslaagd in het bewijzen van de nakoming van zijn zorgplicht. Het ontbreken van de RI&E
geeft namelijk het idee dat de werkgever niet adequaat invulling heeft gegeven aan het door hem te voeren veiligheidsbeleid. 103
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Ook ten aanzien van de plicht tot het geven van instructies uit art. 8 Arbowet blijkt dat het van de omstandigheden van het geval afhangt welke
veiligheidsmaatregelen er van de werkgever verwacht mogen worden. 104
5.1.3 Geen normschending maar toch aansprakelijk
Het naleven van de arboregelgeving geeft niet altijd de garantie voor de werkgever dat dit voldoende is ten aanzien van zorgplicht uit art. 7:658 BW. Zo
blijkt uit het arrest Cijsouw II dat, ook al had de Arbeidsinspectie geen verdergaande maatregelen voorgeschreven ten aanzien van het gebruik van asbest,
niet afdeed aan de plicht van de werkgever om meer veiligheidsmaatregelen te treffen. 105
5.1.4 Geen norm maar toch aansprakelijkheid
De normen uit de arboregelgeving worden gezien als een minimumniveau aan veiligheid. De werkgever kan op grond van art. 7:658 BW geacht worden,
met inachtneming van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, om verdergaande maatregelen te nemen dan dat de arboregelgeving
verplicht. 106
Het ontbreken van arboregelgeving op een bepaald gebied vormt geen hinderpaal om alsnog de aansprakelijkheid van de werkgever te kunnen aannemen.
In het arrest De Lozerhof/Van Duyvenbode ging het om een gevaarlijke situatie vanwege een openslaande deur in een verpleeghuis. Geen enkel
bouwvoorschrift, Arbo-richtlijn of NEN-norm verzette zich tegen de omstandigheden zoals in het verpleeghuis. Toch oordeelde de Hoge Raad dat,
ongeacht de alledaagsheid van de situatie, de gang in het verpleeghuis als gevaarlijk kon worden aangemerkt en de werkgever aldus tekort was geschoten
in zijn zorgplicht.

5.2 Artikel 7:658 BW en de ongevalsrapportage
Een ongevalsrapportage kan om twee redenen nuttig zijn in een geding in verband met de civiele aansprakelijkheid van de werkgever. In de eerste plaats
heeft een ongevalsrapportage een preventief aspect. De werkgever kan aan de hand van deze rapportage nagaan hoe de schade is veroorzaakt en welke
veiligheidsmaatregelen hij moet nemen om herhaling van de gebeurtenis te voorkomen.
Het tweede aspect heeft te maken met het achterhalen van de feitelijke oorzaak van het ongeval en het aantonen of de werkgever wel of niet tekort is
geschoten in de nakoming van zijn zorgplicht. De ongevalsrapportage kan op deze manier erg belangrijk zijn in een aansprakelijkheidsprocedure. Het
rapport kan duidelijk aantonen of er wel of geen causaal verband bestaat tussen de schade en de uitoefening van de werkzaamheden. 107
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De aanwezigheid van een ongevalsrapportage is van belang voor de werkgever om de toedracht van het ongeval te laten vast stellen. Uit het arrest
Fransen/Stichting Pasteurziekenhuis blijkt dat de werkgever aan aansprakelijkheid kan ontkomen door aan te tonen dat er geen causaliteit tussen de
schending van de zorgplicht en de schade van het ongeval bestaat. De werkgever kan dan volstaan met het aantonen dat hij voldoende heeft gedaan om
het ongeval te voorkomen. 108 Wanneer de toedracht van het ongeval niet kan worden vastgesteld dan zal de werkgever meer in zijn algemeenheid moeten
aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Dit is voor de werkgever een veel moeilijkere weg. 109
De kwaliteit van de rapportage is ook belangrijk, zo blijkt uit het arrest Industromontaza/Banfic. In deze zaak hadden werkgever en werknemer beide een
andere verklaring omtrent de toedracht van het ongeval. In de ongevalsrapportage bleek dat de werknemer eerst wel dezelfde toedracht van het ongeval
had verklaard als de werkgever. De rechtbank oordeelde dat deze rapportage onvoldoende bewijs leverde om het standpunt van de werkgever te
onderschrijven. De Hoge Raad was het niet eens met dit oordeel en gaf aan dat het ‘zonder nadere toelichting niet begrijpelijk is waarom uit de rapporten
die tot doel hebben zo kort mogelijk na het ongeval de toedracht ervan vast te leggen, onvoldoende bewijs kan worden geput’. 110 Hieruit volgt dat de
Hoge Raad kennelijk de ongevalsrapportage van groot belang vond.
Wanneer een rapportage niet duidelijk en deskundig is opgesteld, kan er ook minder gewicht aan worden toegekend door de rechter. 111
Aangezien art. 7:658 BW de werkgever niet expliciet verplicht om een ongevalsrapportage op te laten maken, heeft de werkgever de mogelijkheid om de
naleving van zijn zorgplicht met alle nodige middelen aan te tonen. De afwezigheid van een ongevalsrapportage leidt op zichzelf niet direct tot de
conclusie dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. 112
Het ontbreken van een ongevalsrapportage komt de werkgever echter niet ten goede, omdat hij de bewijslast draagt ten aanzien van het aantonen van de
feitelijke en juridische toedracht van het ongeval. 113
Dat een overtreding van de ATW ook een schending van de zorgplicht tot gevolg kan hebben blijkt uit de uitspraak van de kantonrechter in Rotterdam. In
deze uitspraak werd vastgesteld dat onder de zorgplicht ook de gebondenheid aan de ATW valt. Overtreding van de ATW kan dus wel degelijk leiden tot
schending van de zorgplicht. 114 Het lijkt erop dat de Hoge Raad zich over dit onderwerp nog dient te buigen. Arresten waarin schending van de zorgplicht
door middel van een overtreding van de ATW komt vast te staan zijn nog niet te vinden.
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III Conclusies en aanbevelingen
Hieronder volgt per hoofdstuk een conclusie, waarin kort antwoord wordt gegeven op de daarbij behorende deelvraag. Daarna zullen aanbevelingen
volgen.

Conclusies
‐ Wat is het juridisch kader ten aanzien van de arbeidsomstandigheden?
Het juridisch kader ten aanzien van de arbeidsomstandigheden wordt gevormd door de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet. Beide wetten
zijn grotendeels gebaseerd op Europese regelgeving. Op grond van beide wetten is nog een aantal aanvullende regelingen van belang, zoals het
Arbeidsomstandighedenbesluit- en regeling en het Arbeidstijdenbesluit.
‐ Welke regelgeving is relevant voor het onderwerp arbeidsongevallen en nachtwerk?
Uit de Arbeidsomstandighedenwet zijn de zorgplicht, de plicht tot het opstellen van een RI&E en de meldingsplicht de relevante bepalingen. Uit de
Arbeidstijdenwet is de zorgplicht omtrent een zo goed mogelijk arbeidstijdenbeleid van belang en de bepalingen die specifiek ingaan op de toegestane
arbeidstijd, de verplichte rusttijd en de bepalingen inzake nachtarbeid. De Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van deze bepalingen en heeft de
mogelijkheid tot bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving.
Voorts is de civiele zorgplicht van de werkgever op grond van art. 7:658 BW van belang. Op grond van dit artikel kan een werkgever aansprakelijk
worden gesteld wanneer er een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden.
‐ Hoe gaat de melding en het onderzoek van arbeidsongevallen in de praktijk?
Op grond van art. 9 Arbowet is de werkgever verplicht tot het melden van een arbeidsongeval. De Arbeidsinspectie dient zorg te dragen voor de verdere
afhandeling van deze melding. Door middel van een onderzoek zal de inspecteur de toedracht van het ongeval proberen vast te stellen. Het
ongevalsonderzoek is vastgelegd in duidelijke procedures van de Arbeidsinspectie. Uiteindelijk zal de inspecteur een ongevalsrapportage opmaken waarin
hij zijn bevindingen uiteenzet. Wanneer blijkt dat de werkgever bepaalde verplichtingen heeft geschonden, dan is de inspecteur bevoegd tot het uitgeven
van een eis, het vorderen van stillegging van het werk en het opleggen van een boete. Een belangrijk punt dat ontbreekt in deze procedure is een expliciet
onderzoek naar de werktijden van de betreffende werknemer.
‐ Welke cijfers volgen uit het systeem van de Arbeidsinspectie ten aanzien van arbeidsongevallen?
Er zijn statisch significante uitkomsten, alhoewel het verband zwak is, die aantonen dat er vaker een arbeidsongeval in de nacht gebeurt, dan overdag.
Vooral in de vroege ochtend, rond 06:00 uur vinden relatief veel arbeidsongevallen plaats. Het is van belang om goed in de gaten te houden of er in de
toekomst een sterker verband tussen het werken in de nacht en arbeidsongevallen zal ontstaan, zodat hier op kan worden ingespeeld met eventueel
aanvullende regelgeving. Op dit moment is er geen aanleiding om aan te nemen dat de regelgeving minder bescherming biedt, omdat het verband

statistisch zeer zwak is. De arbeidsinspectie vermeldt niet duidelijk in een ongevalsrapportage wat de werktijd is die een betreffende werknemer er op
heeft zitten. Zodoende kan niet goed gecontroleerd worden of het arbeidsongeval een gevolg is of kan zijn van nachtarbeid of overwerk.
‐ Wat is de relatie tussen de arboregelgeving en artikel 7:658 BW?
Art. 3 Arbowet en art. 7:658 BW houden beiden een zorgplicht van de werkgever in. De regelgeving op het gebied van de arbeidsomstandigheden bepaalt
de omvang van de zorgplicht uit art. 7:658 BW.
Toch blijkt uit rechtspraak dat niet altijd met één maat gemeten kan worden.
In sommige gevallen blijkt dat wanneer een overtreding van de arboregelgeving wordt geconstateerd, hiermee in beginsel ook een schending van de
zorgplicht is gegeven. Uit andere gevallen blijkt echter weer dat een overtreding van de arboregelgeving niet direct een schending van de zorgplicht tot
gevolg hoeft te hebben.
Uit jurisprudentie blijkt duidelijk dat een ongevalsrapportage een belangrijke plaats kan innemen in een aansprakelijkheidsprocedure. Een dergelijk
rapport wordt gebruikt om de toedracht van het ongeval aan te tonen. De Arbeidsinspectie doet er goed aan om de kwaliteit van haar ongevalsrapportages
te waarborgen, zodat slachtoffers van een arbeidsongeval deze rapportage kunnen inbrengen in een aansprakelijkheidsprocedure. Het ontbreken van een
ongevalsrapportage is voor de rechter vaak een reden om een beslissing te nemen in het nadeel van de werkgever.
Door middel van bovenstaande conclusies kan tot een antwoord worden gekomen op de hoofdvraag:
Wat zijn de waarborgen in de regelgeving met betrekking tot arbeidsongevallen als gevolg van werken in de nacht of een overschrijding van de
arbeidsduur en zijn deze waarborgen voldoende?
De waarborgen ten aanzien van het werken in de nacht zijn opgenomen in de Arbeidstijdenwet. De Arbeidstijdenwet is specifiek en geeft concrete
voorschriften waar werkgevers zich aan moeten houden. Toch zal de wet nooit geheel aansluiten op de persoonlijke behoefte van elke werknemer. Zo kan
het alsnog voorkomen dat een werkgever zich wel aan de wettelijke bepalingen uit de Arbeidstijdenwet houdt, maar dat dit voor de betreffende
werknemer niet voldoende is en hij bijvoorbeeld oververmoeid raakt of gezondheidsproblemen krijgt.
De waarborgen ten aanzien van het voorkomen van arbeidsongevallen zijn neergelegd in de zorgplicht, de plicht tot het opstellen van een RI&E uit de
Arbeidsomstandighedenwet en de regelgeving gebaseerd op art. 16 Arbowet, zoals het Arbeidsomstandighedenbesluit en de
Arbeidsomstandighedenregeling.
Artikel 9 Arbowet is van belang wanneer er toch een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden. Hierin is de meldingsplicht van arbeidsongevallen door de
werkgever opgenomen. De procedures die de Arbeidsinspectie hanteert ten aanzien van een melding en het daarop volgende onderzoek zijn vastgelegd in
verschillende documenten. Opvallend is dat er geen punt in de procedures is waarin expliciet gecontroleerd wordt hoe lang de betreffende werknemer al
heeft gewerkt en of er mogelijk sprake is van een overschrijding van de arbeidsduur.

Aanbevelingen

De aanbevelingen richten zich op een kernpunt, namelijk het onderzoek door de Arbeidsinspectie naar de arbeidstijden bij een arbeidsongeval. De
Arbeidsinspectie zou in haar procedure moeten op nemen dat er altijd onderzoek wordt gedaan naar de arbeidstijden van het slachtoffer. Dit moet
standaard en automatisme worden, zodat overtredingen van de Arbeidstijdenwet worden bestraft en de mogelijke gevolgen van een dergelijke overtreding
kunnen worden beheerst.
Voorts zal ook in de ongevalsrapportage genoteerd moeten worden welke werktijden de werknemer achter de rug had en of dit van invloed is geweest op
het ontstaan van het ongeval. Zodoende wordt de Arbeidstijdenwet beter nageleefd, heeft de werknemer meer bescherming en zal de werkgever alert(er)
zijn op een overschrijding van de arbeidsduur en teveel nachtarbeid, uiteindelijk zal dan de kans op een arbeidsongeval voor werknemers kleiner worden.
Tevens kan de vermelding van een overschrijding van de arbeidstijd in een ongevalsrapportage voor een werknemer van pas komen in een
aansprakelijkheidsprocedure. Staat de overschrijding van de arbeidstijd vast, dan zal het voor het slachtoffer beter te doen zijn om een schending van de
zorgplicht door de werkgever aan te tonen. Aan de andere kant is de werkgever ook gebaat bij een duidelijke ongevalsrapportage, omdat hij hiermee kan
aantonen dat hij wel degelijk zijn zorgplicht is nagekomen.
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Bijlage I: Voorgeconstrueerde lijst van basisoorzaken
Directe
oorzaak

A. Arbeidsmiddel

B. Onderhoud

C. Voorlichting, kennis
en vaardigheid

D. Procedures,
werinstructies etc.

E. Toezicht en leiding

A1. Ontwerp / bouw OV

A3. Onjuist arbeidsmiddel

B1. Onderhoud NA/OV

C1. Voorlichting NA/OV

D1. Procedures OV

E1. Voorbereiding OV

1. Ontwerp input OV
o Input ontbreekt
o Onmogelijk te voldoen aan input
o Input verouderd
o Input niet correct
o Input niet bruikbaar
o Input niet duidelijk
o Input niet / OV consistent
o Input niet juist
o Gebruik input OV / niet
o Beheersmaatregelen NA of OV
o Ergonomisch ontwerp OV
o Inschatting van potentiële
risico's OV
o Herstel/preventief onderhoud
OV uitvoerbaar
o Onafh. Evaluatie documentatie
NA/OV
o Geen onafhankelijke evaluatie v.
ontwerp

1. Vaststelling van behoefte en
risico's OV
2. Beoordeling van ergonomische
factoren OV
3. Specificaties of normen OV
4. Beschikbaarheid OV
5. Salvage onvoldoende
6. Verwijdering ongeschikt
arbeidsmiddel OV
7. Vervanging van ongeschikt
arbeidsmiddel OV

1. Preventief onderhoud NA/OV
o Verkeerd type onderhoud
bepaald
o Onjuist preventief onderhoud
uitgevoerd
o Onjuiste vervanging onderdelen
o Onjuiste plaatsing onderdelen
o Onjuiste werkplanning
o Frequentie OV
o Omvang OV
o Implementatie OV
o Vaststelling van behoefte OV
o Smering en servicing OV
o Bijstellen / samenstellen OV
o Schoonmaken van oppervlak OV
o Bewerking van oppervlak OV
o Planning van werk OV
o Wijzigingen niet gedocumenteerd
o Beoordeling van uitvoering OV

1. Voorlichting NA
o Besluit tot geen vl
o Noodzakelijkheid van vl niet
erkend
o Minimale eisen vl OV
o Vl niet bijgewoond

1. Geen procedure aanwezig

o Onduidelijke hiërarchische
verhoudingen
o Tegenstrijdige hiërarchische
verhoudingen
o Onduidelijke toewijzing van
verantwoordelijkheden
o Tegenstrijdige toewijzing van
verantwoordelijkheden
o Delegatie NA/OV
o Beleid, procedures, werkmethoden
of richtlijnen NA/OV
o Doelstellingen, doelen, normen,
criteria tegenstrijdig
o Planning van werkzaamheden NA/
OV
o Referentiedocumenten, richtlijnen
NA/OV
o Identificatie en evaluatie van risico's
NA/OV
o Kennis van toezichthouders/
managers t.a.v. werk NA/OV
o Meting en evaluatie van prestaties
NA/OV
o Terugkoppeling over prestaties NA/
OV
o Selectie van leidinggevenden OV
o Teamwork OV
o Controle en rondgang OV

2. Ontwerp output OV
o Scope output OV
o Output onduidelijk
o Output inconsistent
o Input niet /OV verwerkt in output
o Fout in tekening / P&ID
o Fout in specificatie
o Fout in data
o Fout in selectie materiaal
o Fout in selectie equipement
o Fouten niet detecteerbaar
o Fouten niet corrigeerbaar
3. Documentatie NA/OV
o Documentatie NA
o Documentatie niet compleet
o Documentatie verouderd
o Documentatie niet beheerd
o Documentatie OV beheerd

A2. In gebruikname OV
1. Controle tijdens constructie NA/OV
2. Onafh. Inspectie voor
ingebruikname AM NA/OV
3. Onafhankelijke evaluatie v.
documentatie NA/OV
4. Vooraf testen van AM NA/OV
5. Onafh. inspectie voor gebruik NA/
OV
6. Inschatting van klaar voor gebruik
NA/OV
7. Controle tijdens initiële productei
NA/OV
8. Vaststelling van gereedheid voor
productie NA/OV

A4. Verkeerd gebruik arbeidsmiddel
o Toegestaan door leidinggevende
met opzet
o Toegestaan door leidinggevende
zonder opzet
o Niet toegestaan door
leidinggevende met opzet
o Niet toegestaan door
leidinggevende zonder opzet
A5. Aankoop, controle, opslag
arbeidsmiddel OV
1. Verkeerd arbeidsmiddel ontvangen
o Selectie van leveranciers OV
o Verkeerd AM aangevraagd
o Specificaties bij aanvraag NA/OV
o Controle op veranderingen in
aanvraag NA/OV
o Ongeautoriseerde vervanging
aanvraag
o Specific. naar leverancier NA/OV
o Acceptatie eisen NA/OV
o Verificatie gestelde eisen NA/OV
o Inspectie leverantie NA/OV
o Acceptatie leveranties OV
o Defect AM ontvangen
2. Research op arbeidsmiddel OV
3. Transport OV
4. Transportweg OV
5. Handling OV
6. Opslag OV
7. Verpakking OV
8. Levensduur overschreden
9. Identificatie van risicovol
arbeidsmiddel OV
10.Terugwinning OV
11.Salvage OV
12.Verwijdering van afval OV
13.Communicatie veiligheids- en
gezondheidsgegevens OV
14. Gebruik van veiligheidsinfo OV
A6. Anders, namelijk…..

2. Correctief onderhoud NA/OV
o Geen correctief onderhoud
uitgevoerd
o Onjuist correctief onderhoud
uitgevoerd
o Onjuiste vervanging onderdelen
o Communic.van behoeften NA/OV
o Planning van werk OV
o Beoordeling van uitvoering OV
o Vervanging van onderdelen OV
3. (Overmatige) slijtage
o Planning van gebruik OV
o Verlenging van levensduur onjuist
o Inspectie en/of beoordeling OV
o Belasting + mate van gebruik OV
o Onderhoud OV
o Onjuiste belading
o Gebruik door ongetraind persoon
o Verkeerd gebruik AM
4. Doc. tav onderhoud NA/OV
o Documentatie onderhoud NA
o Documentatie onderhoud OV
o Documentatie onderhoud onjuist
B2. Inspectie en testen NA/OV
o Start-up testen NA/OV
o Inspectie NA/OV
o Testen NA/OV
o Test na onderhoud NA/OV
o Test na wijziging NA/OV
o Kalibratie NA/OV
o Equipment buiten acceptatie criteria

B3. Anders, namelijk…..

2. Voorlichting OV
o Taak risico analyse OV
o Doel vl OV
o Programma vl OV
o Inhoud vl OV
o On-the-job training OV
o Bekwaamheidstest OV
o Herhaling vl OV
o Wijzigingen niet gedocumenteerd
o Vl niet /OV begrepen tgv taal
o Vl m.b.t. ongewone
gebeurtenissen OV
o Vl over noodsituaties OV
o Geschiktheid voorlichter OV
o Noodzakelijke middelen OV
o Vl niet begrepen
o Vl verkeerd begrepen
o Vl programma NA/OV
o Initiële vl NA/OV
o Vl nieuwe werkmethoden OV
3. Vastleggen voorlichting NA/OV
o Registratie vl NA
o Registratie gevolgde vl onjuist
o Registratie gevolgde voorlichting
niet up to date
C2. Kennis en vaardigheid OV
o Beoordeling van vereiste kennis NA/
OV
o Beoordeling van vereiste
vaardigheid NA/OV
o Kennis OV
o Gebrek aan ervaring
o Technische vaardigheden OV
o Oefenen van vaardigheden OV
o Vaardigheden OV uitgeoefend
o Coaching van vaardigheid OV
o Evaluatie van vl om vaardigheid te
verkrijgen OV
C3. Anders, namelijk…..

2. Procedure verkeerd of onvolledig
o Procedure onvolledig
o Feiten verkeerd
o Vereisten niet juist
o Coördin. proces ontwerp NA/OV
o Documentatie gevaren / gevolgen
NA/OV
o Uitgevoerde RIE onvolledig
o Lay-out verwarrend
o Meer dan 1 actie per procedure
stap
o Geen ruimte voorzien om af te
vinken
o Controlelijst ontbreekt
o Grafische voorstelling NA/OV
o Materiaal markering NA/OV
o Definiëring correctieve acties OV
o Wijzigingen niet gedocumenteerd
o Recente wijzigingen onduidelijk
o Dubbelzinnige instructies
o Dubbelzinnige vereisten
o Aanduiding van operatie limieten
NA/OV
o Buitensporige referenties
o Type fout
o Volgorde stappen verkeerd
o Situatie niet voorzien
o Vereisten niet consistent
o Lacune tussen procedures
o Overlap tussen procedures
o Geen zaakeigenaar procedure
o Medewerkers niet/ OV betrokken
bij opstellen
3. Procedure opvolging OV
o Beschikbaarheid OV
o Gebruiksvriendelijkheid OV
o Procedure alleen gebruikt voor
training en referentie
o Data / berekening verkeerd of
incompleet
o Procedure niet juist opgevolgd
o Procedure niet begrepen
o Verlopen procedure gebruikt
o Verkeerde versie gebruikt
o Operationeel probleem
o Betrokkenheid van wn's OV
4. Beheer procedures OV
o Vastleggen van proced. NA/OV
o Documentatie niet up to date
o Vastleggen van veranderingen
NA/OV
D2. Communicatie van
procedures

OV

1. Publicatie NA/OV
2. Verspreiding NA/OV
3. Vertaling in betrokken talen NA/OV
4. Versterking d.m.v. tekens, codering
etc. NA/OV
D3. Anders, namelijk…..

E2. Toezicht tijdens werk OV
o Geen toezicht
o Lg heeft geen bevoegdheden tav
toezicht
o Lg heeft geen middelen tav toezicht
o Lg heeft geen
verantwoordelijkheden tav toezicht
o Aanspreken op onjuist gedrag NA/
OV
o Controle en rondgang NA/OV
o Promotie veilig gedrag NA/OV
o Lg geeft niet het goede voorbeeld

E3. Anders, namelijk…..

F. Communicatie

F1. Communicatie OV
1. Geen communicatie
o Communicatie NA
o Communicatie niet tijdig
o Methode niet beschikbaar
o Communicatie onmogelijk
2. Communicatie OV
o Communicatiemogelijkheden OV
o Methode OV
o Horizontale communicatie OV
o Communicatie tussen wns
onderling OV
o Communic.tussen ploegleden OV
o Communic. tussen ploegen OV
o Verticale communicatie met
leidinggevende OV
o Communicatie tussen ploeg en
management OV
o Communicatie tussen wn en lg
OV
o Communicatie met contractors
OV
o Communicatie met klanten OV
o Communicatie OV t.g.v.
personeelsverloop
o Communicatie OV t.g.v.
taalprobleem
o Communicatie tussen
verschillende wgs OV
o Gebruikelijke terminologie niet
gebruikt
o Boodschap te lang
o Verificatie boodschap niet
uitgevoerd
F2. Anders, namelijk…..

H. Persoonsgebonden
factoren

G. Werkplek

I. Management

J. Persoonlijke
beschermingsiddelen

K. Werkplanning

G1. Ontwerp werkplek OV

H1. Fysieke geschiktheid OV

H4. Mentale overbelasting

I1. Veiligheidsbeheerssysteem OV

J1. PBM's NA/OV

K1. Werkplanning NA/OV

o Controle-instrumenten OV
o Displays OV
o Informatie afleespanelen OV
o Integratie van controle-instrumenten
en displays OV
o Plaatsing van de controleinstrumenten en displays OV
o Tegenstrijdige info controleinstrumenten en displays
o Bereik OV
o Gezichtsveld OV
o Plaatsing van de AM's OV
o Markering van de AM's OV
o Loopgebied OV
o Bewegingsvrijheid OV

1. Onjuiste lengte, gewicht, kracht,
reikwijdte e.d.
2. Beperkte bewegingsmogelijkheden
3. Mogelijkheid tot innemen
lichaamspositie OV
4. Overgevoeligheid voor bepaalde
stoffen, allergieën
5. Overgevoeligheid voor temperatuur,
geluid e.d.
6. Visuele beperking
7. Hoorproblemen
8. Andere zintuiglijke problemen (reuk,
smaak, tast, evenwicht)
9. Reactievermogen OV
10.Ademhalingsproblemen
11.Spraakvermogen OV
12.Oude blessures
13.Andere permanente lichamelijke
beperkingen
14.Andere tijdelijke lichamelijke
beperkingen
15.Beheersing taal OV

1. Emotionele overbelasting
2. Vermoeidheid door mentale
werkbelasting
3. Vermoeidheid door mentale
werksnelheid
4. Extreme eisen m.b.t. beoordeling /
besluitvorming
5. Extreme concentratie of
waarnemingseisen
6. Buitensporige controle-acties
vereist
7. Routine, monotone
werkzaamheden, geen beroep op
waakzaamheid
8. Onbetekenende of minderwaardige
werkzaamheden
9. (Te) lage mentale belasting
10. Verwarrende instructies
11.Tegenstrijdige eisen
12.In beslag genomen door probleem
13.Frustratie
14.Op parate kennis gebaseerde
beslissing noodzakelijk
15.Onrealistische bewaking vereist

1. VBS NA
2. VBS niet strikt genoeg
3. VBS onduidelijk
4. VBS incompleet
5. Verantwoordelijkheden onduidelijk
6. Tegengestelde prioriteitsstelling
7. Tegengestelde vereisten
8. Planning / opvolgsysteem OV
9. Selectie medewerkers OV
10.Handhaving OV
10.RIE OV
11.Systeem t.b.v. melding en
onderzoek incidenten OV
12.Correctie op eerder risico/incident
OV
13.Gebruik van voorgestelde
verbeteringen OV
14.Management bijdrage of
terugkoppeling OV
15.Management of Change OV
o Wijzigingen niet geïdentificeerd
o Wijzigingen niet
gedocumenteerd
o Wijzigingen niet geëvalueerd
16.Veiligheidsbijeenkomsten OV
17.Interne audits OV

o Niet beschikbaar
o Niet gedragen
o Onjuist pbm gedragen
o Niet op tijd vervangen
o Niet gratis ter beschikking gesteld

o Tijd voor voorbereiding wzh OV
o Beschikbare tijd voor uitvoering wzh
OV
o Taken niet goed verdeeld over wns
o Te weinig wns voor een taak
beschikbaar
o OV getrainde wns voor wzh
beschikbaar
o Planning wzh niet/OV adhv RIE
o Werkomvang i.r.t potentiële
onderbrekingen OV
o Werkomvang i.r.t
omgevingsfactoren OV
o Werkomvang i.r.t speciale
omstandigheden OV
o Coördinatie met relevante
afdelingen NA/OV
o Teveel kortcyclisch werk

G2. Werkomgeving OV
1. Orde en netheid OV
2. Stroefheid vloer OV
3. Werkoppervlak te koud
4. Werkoppervlak te heet
5. Atmosferische drukveranderingen
6. Klimaat OV
o Blootstelling aan extreem hoge
temperaturen
o Blootstelling aan extreem lage
temperaturen
o Blootstelling aan regen
7. Gebrek aan zuurstof
8. Verlichting OV
o Verlichtingsniveau te laag
o Verlichtingsniveau te hoog
o Teveel contrast
o Te weinig contrast
9. Teveel geluid
10.Teveel trillingen
11.Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
12.Blootstelling aan straling
13.Blootstelling aan andere
gezondheidsgevaren, nl…….

H2. Mentale geschiktheid OV
1. Angsten en fobieën
2. Emotionele verstoringen
3. Intelligentie niveau
4. Onvermogen om te begrijpen
5. Slecht beoordelingsvermogen
6. Slechte coördinatie
7. Langzame reactie
8. Beperkte mechanische aanleg
9. Beperkt leervermogen
10.Geheugenverlies
11.Beïnvloed door medicijnen
12.Chronische onoplettendheid

G3. Anders, namelijk…..

1. Letsel of ziekte
2. Vermoeidheid door werkbelasting
3. Vermoeidheid door werktijd
4. Vermoeidheid door zintuiglijke 5.
overbelasting
5. Onjuist bloedsuikergehalte
6. Drugsgebruik
7. Gebruik medicijnen
8. Verminderde prestatie door hoge
temperatuur
9. Verminderde prestatie door gebrek
aan zuurstof
10.Verminderde prestatie door
drukverschillen

K2. Anders, namelijk…..

L1.Uitvoering door contractors OV
o Geen prekwalificatie contractors
o Prekwalificatie contractors OV
o Selectie contractors NA/OV
o Gebruik niet goedgekeurde
contractor
o Toezicht NA/OV

L2.Externe gebeurtenissen
1. Natuurramp
o Storm
o IJs
o Sneeuw
o Aardbeving
o Overstroming
2. Externe explosie
3. Externe brand
4. Ander extern domino-effect
5. Sabotage
6. Terrorisme
L3. Anders, namelijk…..

H5. Overig persoonsgebonden
factoren
1. Verrast
2. Geschrokken
H6. Anders, namelijk…..

I2. Identificatie gevaren OV
o Gevaar niet/OV onderkend
o Gevaar niet/OV periodiek
geïnventariseerd
o Gevaar niet/OV periodiek
geëvalueerd
o Implementatie aanbevelingen NA/
OV
o Risicomatrix NA/OV
I3. Anders, namelijk…..

H3. Fysieke overbelasting

J2. Anders, namelijk…..

L. Overig

Werkwijze:
Werkwijze:
1.1. Benoem
Benoem
de directe
oorzaak
(zie
13 uit het stappenplan)
en ga
voor
groep van basisoorzaken na welke
de directe
oorzaak
(zie stap
49stap
uit stroomschema)
en ga voor elke
groep
vanelke
basisoorzaken
van van
toepassing
is isofofzijn.
nabasisoorzaken
welke basisoorzaken
toepassing
zijn.
is deisnaam
van devan
groep
oorzaken
groen gemarkeerd.
De gemarkeerd.
categoriën vanDe categorieën van basisoorzaken
2.2. In de
In tabel
de tabel
de naam
de van
groep
van basisoorzaken
groen
basisoorzaken
zijn blauw gemarkeerd.
Per categorie
worden
de mogelijke
basisoorzaken
opgesomd.
zijn
blauw
gemarkeerd.
Per
categorie
worden
de
mogelijk
basisoorzaken
opgesomd.
3. Elke basisoorzaak kan vervolgens gerelateerd worden aan één of meerdere elementen uit het
Veiligheidsbeheerssysteem.
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In de tabel wordt een van
uitgebreid
overzicht gegevenDeze
van de
meest
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basisoorzaken
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E en I aan
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worden
wetenschap en de praktijkervaringen.

De
tabel zaltermen:
periodiek ge-update moeten worden zodat hij vodloet aan de stand van de wetenschap en de
Gebruikte
NA:
Niet ermee.
aanwezig
praktijkervaringen
OV:

'Onvoldoende', 'onjuist', 'minder dan noodzakelijk'. Eventueel ook te interpreteren als: 'niet
aanwezig'.

Gebruikte
termen:
Bouw:
Hoewel 'bouw' alleen in de titel staat vermeld, wordt de term impliciet in de gehele kolom A
gebruikt. Onder bouw vallen
activiteiten zoals configuratie, bouw, plan, toleranties,
NA:
Nietallerlei
aanwezig.
calculaties
etc.
OV:
Onvoldoende, onjuist, minder dan noodzakelijk. Eventueel ook te interpreteren
Ontwerpcriteria en andere vereisten
Input:
als ‘niet aanwezig’.
Arbeidsmiddel: Installatie(onderdeel), gereedschap,
arbeidsmiddel, gevaarlijke stof, etc. Afgekort: AM.
Bouw:
Hoewel
‘bouw’
in de titel staat
ruim begrip: Arbeidsmiddel,
Materiaal:
gevaarlijke
stof,alleen
reserveonderdeel
etc. vermeld bij groep A, wordt de term impliciet
Procedure: ruim begrip: Voor 'procedure'
kan
ook
SOPOnder
etc gelezen
in de gehelewerkinstructie,
kolom gebruikt.
bouwworden.
vallen diverse activiteiten zoals
configuratie, bouw, plan, toleranties, calculaties etc.
Input:
Ontwerpcriteria en andere vereisten.
Arbeidsmiddel:
Installatie(onderdeel), gereedschap, machine, etc, maar ook: gevaarlijke stof.
Afgekort als AM.
Materiaal:
Ruim begrip: arbeidsmiddel, gevaarlijke stof, reserve-onderdeel etc.
Procedure:
Ruim begrip: Voor procedure kan ook werkinstructie, SOP, handleiding etc
gelezen worden

Bijlage II ‐ Analyse arbeidsongevallen uit het registratiesysteem van de
Arbeidsinspectie
tijdstip naar uur
Cumulative
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Percent

Valid Percent

Percent
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1,0
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10,9
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1217

8,7

9,4

57,5

13,00
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1,0
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Total
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0

0
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0

0

1025
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% of Total
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Count
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2

2

11101

% within dag nacht

96,8%

3,1%

,0%

,0%

100,0%

% within dodelijk ongeval

85,0%

76,5%

50,0%

100,0%

84,7%

% of Total

82,0%

2,7%

,0%

,0%

84,7%

499

18

2

0

519

96,1%

3,5%

,4%

,0%

100,0%

% within dodelijk ongeval
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4,0%

50,0%

,0%

4,0%

% of Total
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,1%

,0%

,0%

4,0%
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18

0

0
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,0%
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% of Total
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,0%
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4

2
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% within dag nacht

96,5%

3,5%

,0%

,0%
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100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

96,5%

3,5%

,0%

,0%

100,0%

% within dag nacht

D

N

Count
% within dag nacht

VO

Count
% within dag nacht

Total

Total

3

19

% within dag nacht

A

2

% within dodelijk ongeval
% of Total

53

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value

sided)

df

61,651a

12

,000

Likelihood Ratio

40,260

12

,000

N of Valid Cases

13105

Pearson Chi-Square

a. 11 cells (55,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,00.

Symmetric Measures
Value
Nominal by Nominal

N of Valid Cases

Approx. Sig.

Phi

,069

,000

Cramer's V

,040

,000

13105

CONCLUSIE: OVERDAG IETS MINDER DODELIJKE ONGEVALLEN (3,1%) DAN ’S
AVONDS/’SNACHTS/VROEGE OCHTEND (6,8%, 3,5%, 4,1%). Statistisch significant, maar zeer
zwak verband.
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0
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7,8%

% of Total
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7,8%

Count

8221
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39

1

11101

% within dag nacht

74,1%
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,4%

,0%

100,0%

% within blijvend letsel

85,4%

83,4%

58,2%

33,3%

84,7%

% of Total

62,7%

21,7%

,3%

,0%

84,7%

365

151

1

2

519

70,3%

29,1%

,2%

,4%

100,0%

% within blijvend letsel

3,8%

4,4%

1,5%

66,7%

4,0%

% of Total

2,8%

1,2%

,0%

,0%

4,0%

317

122

1

0

440

72,0%

27,7%

,2%

,0%
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% within blijvend letsel

3,3%

3,6%

1,5%

,0%

3,4%

% of Total

2,4%

,9%

,0%

,0%
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Count

9629

3406

67

3

13105

73,5%

26,0%

,5%

,0%

100,0%
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100,0%

100,0%

100,0%

73,5%

26,0%

,5%

,0%

100,0%

% within dag nacht

D

N

Count
% within dag nacht

VO

Count
% within dag nacht

Total

Total

3

16

% within dag nacht

A

2

% within dag nacht
% within blijvend letsel
% of Total

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio

df

sided)

129,934a

12

,000

69,081

12

,000

55

N of Valid Cases

13105

a. 8 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,00.

Symmetric Measures
Value
Nominal by Nominal

Approx. Sig.

Phi

,100

,000

Cramer's V

,057

,000

N of Valid Cases

13105

CONCLUSIE: OVERDAG IETS MINDER BLIJVEND LETSEL (25,6%) DAN ’S
AVONDS/’SNACHTS/VROEGE OCHTEND (28.2%, 29.1%, 27.7%). Statistisch significant, maar
zeer zwak verband.
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D
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,0%

,0%

84,7%

0
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0
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,0%

,0%

,0%
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0

2

0

0

0

0

440
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63,4%
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,0%

,0%
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,0%

,0%
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% of Total

1,2%
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,0%
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,0%

,0%
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Count

4820

8086

1

161

8

6

1
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13105

36,8%

61,7%

,0%

1,2%

,1%

,0%

,0%

ziekenhuisopname
% of Total
N

Count
% within dag nacht
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ziekenhuisopname
% of Total

VO

Count
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ziekenhuisopname

Total

% within dag nacht
% within

,2% 100,0%
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ziekenhuisopname
% of Total

36,8%

61,7%

,0%

1,2%

,1%

,0%

,0%

,2% 100,0%

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio

sided)

df

264,557a

28

,000

122,325

28

,000

57

N of Valid Cases

13105

a. 23 cells (57,5%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is ,00.

Symmetric Measures
Value
Nominal by Nominal

N of Valid Cases

Approx. Sig.

Phi

,142

,000

Cramer's V

,071

,000

13105

CONCLUSIE: OVERDAG IETS MEER ZIEKENHUISOPNAMES (62.0%) DAN ’S AVONDS/’SNACHTS
(58.6%, 59.3%), IETS MINDER DAN VROEGE OCHTEND (63.4%). Statistisch significant, maar
zeer zwak verband.
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