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Risico-inventarisatie ARBO 

Wet- en regelgeving 
Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 

Arboregelgeving 

 

Toelichting 
Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of 
schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een 
risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) en moet schriftelijk worden vastgelegd. De 
arbodienst of een gecertificeerde arbodeskundige toetst deze RI&E en het bijbehorende Plan 
van Aanpak. Bedrijven met 25 medewerkers of minder kunnen voor toetsingsvrijstelling in 
aanmerking komen indien gebruik wordt gemaakt van een door het Steunpunt RI&E erkende 
branche-RI&E of gebruik maakt van een branche-RI&E die in de CAO is opgenomen. Ook als 
alle werknemers in een bedrijf samen 40 uur of minder werken, hoeft geen toetsing van de 
RI&E plaats te vinden. De RI&E is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers.  

 

Voorschriften 
Werkgevers zijn verplicht zorg te dragen voor de veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is 
gericht op zo. goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Tevens is de werkgever verplicht, 
indien bij of in rechtstreeks verband met de arbeid die de werkgever door zijn werknemers 
laat verrichten en in de onmiddellijke omgeving daarvan gevaar kan ontstaan voor de 
veiligheid of gezondheid van andere personen dan die werknemers, doeltreffende 
maatregelen ter voorkoming van dat gevaar te nemen.  

 

De Arbowet geldt overal waar arbeid wordt verricht. Niet alleen bij bedrijven, maar ook bij 
verenigingen of stichtingen.  

 

Wijzigingen regelgeving 

Vanaf 2022 gaan diverse veranderingen doorgevoerd worden in de arboregelgeving. Hieronder 
een kort overzicht van de wijzigingen die doorgevoerd zijn per 1 januari of beoogd zijn om 
doorgevoerd te worden zoals vermeld. 

 

Inpandige rookruimtes 

Per 1 januari 2022 is het niet meer toegestaan om inpandige rookruimtes te faciliteren. 
Aanwezige rookruimtes dienen afgebroken te worden. Dit had eigenlijk al eerder doorgevoerd 
moeten zijn, aangezien het hebben van deze ruimtes al enige tijd in strijd was met een 
internationaal verdrag dat ook door onze lidstaat ondertekend is. In overleg met de 
ondernemingsraad dient de werkgever ofwel de gehele organisatie rookvrij te maken ofwel 
beschutte rookplek(ken) op eigen terrein in de open buitenlucht te voorzien. Het is 
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nadrukkelijk niet toegestaan om deze plekken te voorzien op binnenplaatsen en onder 
afdakjes/overkappingen. 

 

Verder worden hier de volgende eisen aan gesteld: 

• De voorziening mag niet aan het gebouw grenzen of bevestigd zijn (zoals een 
afdakje). 

• De voorziening mag geen overlast naar binnen geven. 

• De voorziening mag geen overlast geven aan personen die het gebouw willen 
betreden. 

• De voorziening heeft geen andere functie waarvoor niet-rokers de voorziening moeten 
betreden (zoals een fietsenhok). 

 

Gevaarlijke stoffen 

Ook binnen de arboregelgeving is sprake van verscherpt toezicht op gebruik van en de 
effecten van werken met gevaarlijke stoffen. In 2022 wordt een nieuw landelijk 
expertisecentrum aangesteld, genaamd LEC-SB. Dit staat voor Landelijk Expertisecentrum 
Stoffen-gerelateerde Beroepsziekten. Het centrum heeft als taak om bewustwording te 
creëren over de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Hulp en kennis kunnen bij 
dit centrum worden ingewonnen. Ook het ontwikkelen van een verbeterde aanpak voor de 
preventie van beroepsziekten behoort tot een taak van het LEC-SB. 

 

Aanvullende RI&E (ARIE) 

In de lijn van ontwikkelingen in wet- en regelgeving waarbij niet alleen vastgehouden wordt 
aan theoretische modellen, maar steeds vaker ter verbetering van veiligheid de 
praktijksituaties geëvalueerd worden, wordt deze lijn ook doorgetrokken in arboregelgeving. 
In de loop van 2022 wordt regelgeving inzake risico’s zware ongevallen met gevaarlijke 
stoffen van kracht. Op basis van deze regelgeving moeten de bedrijven, welke onder de 
“regeling Aanvullende Risico-Inventarisatie en – Evaluatie” (ARIE-regeling) vallen, gaan 
voldoen aan diverse aanvullende verplichtingen, waaronder: 

 

• het uitvoeren van een aanvullende RIE voor de beheersing van de risico’s van zware 
ongevallen; 

• het ontwikkelen en invoeren van een veiligheidsbeheerssysteem; 

• het opstellen van een intern noodplan; 

• eenmalig melding doen aan Inspectie SZW dat de ARIE-plicht van toepassing is/wordt. 

 

Vanaf het moment dat de ARIE-regeling in werking treedt, is er een overgangstermijn van 1 
jaar om aantoonbaar aan de nieuwe/aanvullende verplichtingen te gaan voldoen. 
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Terugdringen gevaarlijke dieselrook 

Diverse onderzoeken hebben in 2020 al geleid tot de conclusie dat dieselrook op de werkplek 
zeer schadelijk is voor de gezondheid. Dit cijfer is vastgesteld in de DME, oftewel toegestane 
Dieselmotoremissies. Daarnaast heeft de Inspectie SZW een basisinspectiemodule 
“Blootstelling aan dieselmotoremissies” gepubliceerd waarin terug te vinden is welke 
(verregaande) maatregelen bedrijven dienen te treffen die met iedere vorm of mate van DME 
te maken hebben. Doelstelling en soms ook verplicht is het om technische maatregelen te 
treffen om blootstelling aan DME terug te dringen of geheel te elimineren. Dit kan zo ver gaan 
als een verplichting tot vervanging van diesel aangedreven arbeidsmiddelen. 

 

Naleving voorschriften 
Om een veilige werkomgeving waar te borgen dient men als werkgever schriftelijk een Risico 
Inventarisatie en Evaluatie (RIE) uit te voeren. Middels deze RI&E wordt duidelijk welke 
gevaren de arbeid met zich meebrengt voor zowel de werknemers als derden.  

 

Bij een RI&E wordt onder andere naar de volgende punten gekeken: 

• Zijn er gevaarlijke of kankerverwekkende stoffen zoals asbest binnen uw bedrijf of 
organisatie? 

• Hoe groot is de fysieke belasting van uw werknemers? 

• Hoeveel beeldschermwerk doen uw werknemers? 

• Is er niet te veel lawaai? 

• Heeft u de geschikte arbeidsmiddelen? 

• Welke persoonlijke bescherming is nodig? 

• Is er kans op uitglijden? 

• Is er kans op lichamelijk letsel door stoten of vallen? 

 

Plan van aanpak 

De RI&E bevat tevens een beschrijving van gevaren- en risicobeperkende maatregelen. 
Middels een Plan van Aanpak worden de risico- en gevaren beperkende maatregelen 
beschreven. Het plan van aanpak maakt dan ook een verplicht integraal onderdeel uit van de 
RI&E.  

Hierin dient geformuleerd te worden hoe men de risico’s aan gaat pakken, binnen welke 
termijn en wie hiervoor binnen de organisatie verantwoordelijk is gesteld. Vervolgens dient 
de werkgever daadwerkelijk de onderwerpen uit het Plan van Aanpak aan te pakken. 

 

De Nederlandse Arbeidsinspectie kan vragen naar het Plan van Aanpak, in geval van 
ongevallen of meldingen.  
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De RI&E moet compleet, actueel en betrouwbaar zijn en dient te worden aangepast zo 
dikwijls als opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden daartoe 
aanleiding geven. 

 

Communicatie 

De werkgever dient ervoor te zorgen dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over 
de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s en over de maatregelen 
die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen. Op de naleving hiervan ziet hij tevens toe.  

 

Een voorbeeld:  

Indien persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking van de werknemers worden gesteld 
en indien op arbeidsmiddelen beveiligingen zijn aangebracht, zorgt de werkgever ervoor dat 
de werknemers op de hoogte zijn van hun doel en werking en de wijze waarop zij deze dienen 
te gebruiken en dat zij deze daadwerkelijk gebruiken. 

 

Hiernaast heeft de werkgever een meldplicht bij arbeidsongevallen die leiden tot dood, 
blijvend letsel, tot een verzuim van meer dan drie werkdagen of een ziekenhuisopname. 

 

Preventie medewerker 

Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker.  

Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf de 
preventiemedewerker zijn. Een preventiemedewerker houdt zich bezig met de dagelijkse 
gezondheid en veiligheid binnen een bedrijf. 

Taken en verantwoordelijkheden preventiemedewerker: 

De preventiemedewerker heeft vier wettelijk verplichte taken: 

1. Het meewerken aan of het opstellen van een RI&E (incl. het plan van aanpak). 

2. Het adviseren aan en samenwerken met directie, ondernemingsraad of 
personeelsvertegenwoordiging voor goede arbeidsomstandigheden. 

3. Het meewerken aan het uitvoeren van de maatregelen uit o.a. het plan van aanpak. 

4. Het samenwerken met en het adviseren aan de bedrijfsarts of de arbodienst. 

Daarnaast kan de preventiemedewerker ook andere taken op zich nemen die met 
arbeidsomstandigheden te maken hebben, zoals het geven van voorlichting aan medewerkers 
over gezond werken of het onderhouden van contact met de arbodienst of bedrijfsarts. 

 

De preventiemedewerker zal actuele kennis moeten hebben van bijvoorbeeld de veiligheid 
m.b.t. apparatuur, gevaarlijke stoffen en persoonlijke beschermingsmiddelen.  

Preventiemedewerkers moeten geschoold zijn en voldoende ervaring hebben. Tevens moeten 
ze over de juiste middelen beschikken om hun taken goed uit te kunnen voeren. Ook het 
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aantal preventiemedewerkers, de beschikbare tijd en de organisatie van de preventietaken 
moet zodanig zijn dat de taken naar behoren uitgevoerd kunnen worden. 

De OR heeft een expliciet instemmingsrecht (op basis van artikel 27 van de Wet op de 
ondernemingsraden) als het gaat om de keuze van de preventiemedewerkers en de 
positionering van de preventiemedewerkers in de organisatie. Dit instemmingsrecht geldt per 
1 juli 2017. 

 

Protocol saneren asbesthoudende beglazingskit 

Per 2 mei 2020 is het protocol ten aanzien van sanering van asbesthoudende beglazingskit 
gewijzigd. De wijzigingen in het protocol betreffen: 

 

• Een omschrijving waaruit blijkt dat er geen noodzaak is om adembescherming en 
(wegwerp)overalls te gebruiken. 

• Verduidelijking van de hoofduitgangspunten. 

• Toelichting op het arbeidshygiënisch perspectief. 

• Omschrijving van de te gebruiken asbeststofzuiger. 

• Instructie voor het voorkomen van verspreiding van kit buiten het deel dat wordt 
gesaneerd. 

• Uitleg over de afvoer van grote stukken beglazing met kitresten. 

• Extra toelichting voor het verkrijgen van de VIHB-registratie voor de afvoer van 
asbesthoudend afval. 

• Een toelichting op en een voorbeeld van de zogenoemde afval-begeleidingsbrieven. 

 

Het protocol is (gratis) online te raadplegen via diverse mediums. 

 

Asbestsanering vensterbanken 

Sinds 29 juni 2020 valt asbestsanering van vensterbanken weer onder risicoklasse 1. In 2014 
werd deze klasse gewijzigd naar risicoklasse 2 vanwege het ontbreken van relevante data en 
daarmee het kunnen borgen van de veiligheid en gezondheid van de personen welke de 
sanering uitvoerden. Inmiddels is de data beschikbaar, waartoe duidelijk is geworden dat 
risicoklasse 1 toch weer volstaat. 

 

Eindcontroles na uitvoering asbestsanering 

Per 2021 wordt de nieuwe versie van NEN 2990 ten behoeve van het uitvoeren van 
eindcontroles na asbestsanering in gebruik genomen. In deze norm is terug te vinden hoe 
volgens de wettelijke kaders de eindcontrole op restanten van aanwezig asbestresten na 
asbestsanering uitgevoerd dient te worden. De wijzigingen betreffen voornamelijk: 
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• Er heeft integratie plaatsgevonden van de interimregeling eindcontrole RK 2A uit 2017 
met de huidige risicoklasseindeling. Daardoor dienen eindcontroles na saneringen in RK 
2A te worden uitgevoerd op basis van kleefmonsters en luchtmonsters die met behulp 
van scanning elektronenmicroscopie met röntgenmicroanalyse (SEM/RMA) worden 
geanalyseerd. 

• Hoog risico saneringen is als term komen te vervallen. 

• Ook zijn de aanvullende metingen buiten het containment (i.g.v. RK 2A) komen te 
vervallen. 

• Er heeft verbetering plaats gevonden van de beschrijving van de eindcontrole bij 
couveusetechnieken. 

• In RK 2A is de meetduur van de luchtmeting voor analyse d.m.v. SEM verkort naar vier 
uur (was zes uur). 

• De onderdruk en ventilatie in het containment moeten tijdens het doen van 
luchtmetingen worden verlaagd. 

• Er is een bijlage (C) toegevoegd, waarin voorbeelden van complexe installaties en 
constructies zijn opgenomen. 

• Vanwege de verwaarloosbare invloed worden vanaf nu correcties voor temperatuur en 
druk bij berekening van het afgezogen volume van de lucht achterwege gelaten. 

 

Documenten 
- Een actuele Risico-inventarisatie & Evaluatie met daarbij een Plan van Aanpak 

goedgekeurd door de arbodienst of een gecertificeerde arbodeskundige. 

- ARIE (Aanvullende risico-inventarisatie en –evaluatie) in geval van risico’s bij werken met 
gevaarlijke stoffen.  

- Bewijs van aanmelding ARIE bij Inspectie SZW. 

 
Opmerkingen 
Nadat de RI&E en Plan van Aanpak zijn opgesteld en goedgekeurd, volgen daar 
organisatorische- en communicatieve beheersmaatregelen uit. Deze maatregelen zijn 
onderhevig aan bepaalde keuring, inspecties of certificaten.  

Bestaande basiscontracten tussen werkgevers en bedrijfsartsen/arbodiensten moeten voldoen 
aan de eisen zoals die (per 1 juli 2017) zijn opgenomen in de artikelen 9, 14, en 14a van de 
Arbowet. Nieuwe contracten moeten sinds 1 juli 2017 meteen voldoen aan deze eisen. 
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