Nieuwe tekst Arbowet na invoering
wetswijziging per 1 juli 2017
Toelichting:


Wijzigingen in de Arbowet die sinds 1 juli 2017 gelden zijn rood
gemarkeerd



Delen van de Arbowet die sinds 1 juli 2017 niet meer gelden zijn
doorgehaald.

Artikel 9 Melding en registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten
1. De werkgever meldt arbeidsongevallen die leiden tot de dood, een blijvend
letsel of een ziekenhuisopname direct aan de daartoe aangewezen toezichthouder
en rapporteert hierover desgevraagd zo spoedig mogelijk aan deze
toezichthouder.
2. De werkgever houdt een lijst bij van de gemelde arbeidsongevallen en van
arbeidsongevallen welke hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie
werkdagen en registreert daarop de aard en datum van het ongeval.
3. De persoon, bedoeld in artikel 14, eerste lid, die belast is met de taak, bedoeld
in onderdeel b van dat lid, of de arbodienst meldt beroepsziekten aan een door
Onze Minister hiertoe aangewezen instelling. Als overtreding wordt aangemerkt
het niet naleven van de bij of krachtens dit lid vastgestelde verplichtingen door de
persoon, bedoeld in artikel 14, eerste lid, of de arbodienst.
4. Onze Minister vergoedt ten laste van ’s Rijks kas de door de aangewezen
instelling, bedoeld in het derde lid, gemaakte uitvoeringskosten overeenkomstig
bij ministeriële regeling vast te stellen regels.

Artikel 13 Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie
en bescherming
1. De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op
grond van deze wet bijstaan door een of meer deskundige werknemers. Indien in
het bedrijf of de inrichting van de werkgever een ondernemingsraad of
personeelsvertegenwoordiging is ingesteld, wordt de keuze voor de deskundige
werknemer, bedoeld in de eerste zin, en diens positionering, bepaald met
instemming van die ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Artikel
27, derde tot en met zesde lid, van de Wet op de ondernemingsraden is van
overeenkomstige toepassing.
2. Voorzover de mogelijkheden onvoldoende zijn om de bijstand binnen het
bedrijf of de inrichting te organiseren, wordt de bijstand verleend door een
combinatie van deskundigewerknemers en andere deskundige personen.
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3. Indien er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de
inrichting te organiseren, wordt de bijstand verleend door andere deskundige
personen.
4. De werknemers en de andere deskundige personen beschikken over een
zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting, zijn zodanig in aantal, gedurende
zoveel tijd beschikbaar en zodanig georganiseerd, dat zij de bijstand naar behoren
kunnen verlenen.
5. De werkgever stelt de werknemers in de gelegenheid de bijstand zelfstandig en
onafhankelijk te verlenen. De werknemers worden uit hoofde van een juiste
taakuitoefening niet benadeeld in hun positie in het bedrijf of de inrichting. Artikel
21, vierde zin, van de Wet op de ondernemingsraden is van overeenkomstige
toepassing.
6. De deskundige personen verlenen hun bijstand met behoud van hun
zelfstandigheid en van hun onafhankelijkheid ten opzichte van de werkgever.
7. Het verlenen van bijstand omvat in ieder geval:
a. het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een risicoinventarisatie en -evaluatie als bedoeld in artikel 5;
b. het adviseren aan onderscheidenlijk nauw samenwerken met de deskundige
personen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, de ondernemingsraad of de
personeelsvertegenwoordiging, of, bij het ontbreken daarvan, de belanghebbende
werknemers, inzake de genomen en de te nemen maatregelen, gericht op een zo
goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid;
c. de uitvoering van de maatregelen, bedoeld in onderdeel b, dan wel de
medewerking daaraan.
8. Een afschrift van een advies als bedoeld in het zevende lid, onderdeel b, wordt
aan de werkgever gezonden.
9. In de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5, worden de
maatregelen beschreven die nodig zijn om te voldoen aan het vierde en tiende lid.
10. In afwijking van het eerste tot en met het derde lid, kunnen bij werkgevers
met niet meer dan 25 werknemers de taken in het kader van de bijstand ook
worden verricht door de werkgever zelf, indien deze natuurlijk persoon is, of door
de directeur indien de werkgever rechtspersoon is, indien deze personen
beschikken over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting om deze taken
naar behoren te vervullen.

Artikel 14 Maatwerkregeling aanvullende deskundige bijstand bij
specifieke taken op het gebied van preventie en bescherming
1. In aanvulling op artikel 13 laat de werkgever zich bij de volgende taken
bijstaan door een of meer deskundige personen ten behoeve van wie
overeenkomstig artikel 20 een certificaat is afgegeven of die als bedrijfsarts is
ingeschreven in een erkend specialistenregister als bedoeld in artikel 14 van de
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg:
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a. het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5, en
daarover adviseren;
b. de bijstand het adviseren bij de begeleiding van werknemers die door ziekte
niet in staat zijn hun arbeid te verrichten, met inbegrip van de bijstand bij de
uitvoering van bij of krachtens artikel 25, eerste, tweede, derde, vierde en
zevende lid van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, dan wel bij of
krachtens artikel 71a, eerste, tweede, derde, vierde en zevende lid, van de Wet
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering gestelde regels;
c. het uitvoeren van:
1°.het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bedoeld in artikel 18;
2°.de aanstellingskeuring, indien de werkgever deze laat verrichten;
3°. de consultatie met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in
verband met de arbeid, anders dan de begeleiding, bedoeld onder b.
2. Bij de toepassing van het eerste lid wordt het volgende in acht genomen:
a. de bijstand bij de taken, bedoeld in het eerste lid, wordt doeltreffend
uitgevoerd;
b. de bijstand bij de taak, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt binnen het
bedrijf of de inrichting georganiseerd;
c. voorzover de mogelijkheden onvoldoende zijn om de bijstand bij de taak,
bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, binnen het bedrijf of de inrichting te
organiseren, wordt de bijstand verleend door een of meer andere deskundige
personen als bedoeld in het eerste lid, aanhef;
d. de personen die de bijstand verrichten, hebben een zodanige uitrusting en zijn
zodanig in aantal, gedurende zoveel tijd beschikbaar en zodanig georganiseerd,
dat zij de bijstand bij de taken, bedoeld in het eerste lid, naar behoren kunnen
verlenen;
e. er is een doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts;
f. de bedrijfsarts is in de gelegenheid iedere arbeidsplaats in het bedrijf of de
inrichting van de werkgever te bezoeken;
g. tenzij zwaarwegende argumenten zich daartegen verzetten, honoreert de
bedrijfsarts een verzoek van de werknemer om in verband met een door hem
gegeven advies dat betrekking heeft op de taken, bedoeld in het eerste lid, onder
b en c, zo spoedig mogelijk een andere bedrijfsarts te raadplegen;
h. de bedrijfsarts heeft een adequate procedure voor het afwikkelen van klachten;
i. de personen die bijstand verrichten, werken nauw samen met en adviseren en
verlenen medewerking aan de in artikel 13, eerste lid, genoemde deskundige
personen, de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging, of, bij het
ontbreken daarvan, de belanghebbende werknemers, inzake te nemen, genomen
en uit te voeren maatregelen gericht op een zo goed mogelijk
arbeidsomstandighedenbeleid;
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j. de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen betreffende het
algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, bedoeld in artikel 3.
3. Een afschrift van een advies als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt
door de degene die dit advies heeft opgesteld gezonden aan de ondernemingsraad
of de personeelsvertegenwoordiging. Bij het ontbreken van een
ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging wordt een afschrift van dit
advies zo spoedig mogelijk door de werkgever gezonden aan de belanghebbende
werknemers.
4. De wijze waarop de bijstandverlening plaatsvindt met betrekking tot de taak,
bedoeld in het eerste lid, onderdeel b taken, bedoeld in de artikelen 9, derde lid,
14 en 14a alsmede de daarop berustende bepalingen, wordt door of vanwege een
overeenkomst tussen de werkgever en de deskundige personen, bedoeld in artikel
14, eerste lid, schriftelijk vastgelegd. Onderdeel van de overeenkomst is de wijze
waarop de in de aanhef van dit artikel genoemde personen in het bedrijf of de
inrichting van de werkgever met inachtneming van de professionele
dienstverlening uitvoering kunnen geven aan de verplich-tingen die op grond van
de in de eerste zin bedoelde taken op hen rusten.
5. Aangaande de bedrijfsarts wordt in de overeenkomst, bedoeld in het vierde lid,
in het bijzonder aandacht besteed aan de wijze waarop aan het tweede lid,
onderdelen f tot en met j, en artikel 9, derde lid, eerste zin, uitvoering wordt
gegeven.
6. Bij de gegevensverwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de taak,
bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, kan gebruik worden gemaakt van het
burgerservicenummer.
7. Artikel 464 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voorzover het betreft de
overeenkomstige toepassing van de artikelen 457 en 464, tweede lid, onder b,
van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, is niet van toepassing indien in verband
met de uitvoering van deze wet handelingen worden verricht op het gebied van de
geneeskunst door personen die zijn belast met de taken, bedoeld in het eerste lid,
onderdeel b.
8. Artikel 13, vijfde en zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.
9. De organisatie van de bijstand bij de taken, bedoeld in het eerste lid, kan, met
inachtneming van het tweede lid, plaatsvinden bij:
a. collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe
bevoegd bestuursorgaan, of
b.regeling waaromtrent de werkgever schriftelijk overeenstemming heeft bereikt
met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.
10.Indien zowel een collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling als bedoeld
in het negende lid, onderdeel a, als een regeling als bedoeld in het negende lid,
onderdeel b, gelden, zijn de in die overeenkomst en regelingen gegeven
bepalingen naast elkaar van toepassing. In geval van strijd zijn de bepalingen van
de collectieve arbeidsovereenkomst of de regeling, bedoeld in het negende lid,
onderdeel a, van toepassing.
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11.Voor de toepassing van dit artikel en de daarop berustende bepalingen geldt
een collectieve arbeidsovereenkomst als bedoeld in het negende lid, onderdeel a,
en een regeling als bedoeld in het negende lid, onderdelen a en b, gedurende 5
jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop die collectieve arbeidsovereenkomst of
die regeling ingaat. Bij wijziging van de in de eerste zin bedoelde collectieve
arbeidsovereenkomst of regeling binnen 5 jaren na inwerkingtreding, wordt het in
de eerste zin bedoelde tijdvak beëindigd op het tijdstip van inwerkingtreding van
de gewijzigde collectieve arbeidsovereenkomst of regeling.
12.Het eerste lid, aanhef en onderdeel a, is niet van toepassing ten aanzien van
de werkgever:
a. die werknemers arbeid laat verrichten voor een tijdsduur van in totaal ten
hoogste 40 uur per week, of
b. met in de regel ten hoogste 25 werknemers, indien voor het opstellen van een
risico-inventarisatie en -evaluatie gebruik wordt gemaakt van:
1°.een model dat is opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst of in een
regeling door een daartoe bevoegd bestuursorgaan en een onverplicht karakter
heeft, of
2°.een instrument dat is aangemeld bij Onze Minister dan wel bij een door Onze
Minister aangewezen instelling.
13. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld voor:
a. de tijdsduur van arbeid die buiten beschouwing wordt gelaten bij de toepassing
van het twaalfde lid, onderdeel a;
b. het model en het instrument, bedoeld in het twaalfde lid, onderdeel b.
14. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de
bijstand bij een of meer taken als bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en c,
niet verplicht is met inachtneming van bij of krachtens die algemene maatregel
van bestuur gegeven voorschriften.
15. Het niet naleven van de bij of krachtens deze wet vastgestelde verplichtingen,
bedoeld in het tweede lid, onder g, h en j, door de bedrijfsarts, de verplichting,
bedoeld in het tweede lid, onder i, door de personen, bedoeld in het eerste lid, en
de verplichting, bedoeld in het derde lid, eerste zin, door de personen, bedoeld in
het eerste lid, wordt aangemerkt als een overtreding.

Artikel 14a Vangnetregeling aanvullende deskundige bijstand op het
gebied van preventie en bescherming
1. Indien de bijstand bij de taken, bedoeld in artikel 14, eerste lid, niet is
georganiseerd met toepassing van artikel 14, negende lid, wordt deze bijstand
georganiseerd met inachtneming van dit artikel.
2. De werkgever laat zich met betrekking tot de taken, bedoeld in artikel 14,
eerste lid, bijstaan door een arbodienst, ten behoeve waarvan overeenkomstig
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artikel 20 een certificaat is afgegeven en die deel uitmaakt van de organisatie van
het bedrijf of de inrichting.
3. Voorzover de mogelijkheden onvoldoende zijn om de bijstand binnen het
bedrijf of de inrichting te organiseren, wordt de bijstand verleend door een andere
arbodienst ten behoeve waarvan, overeenkomstig artikel 20, een certificaat is
afgegeven.
4. De deskundige werknemers en andere deskundige personen, bedoeld in artikel
13, en de werknemers van een arbodienst, werken bij het verlenen van bijstand
aan een werkgever samen. De werknemers van een arbodienst werken nauw
samen met en adviseren en verlenen medewerking aan de in artikel 13, eerste lid,
genoemde deskundige personen, de ondernemingsraad of de
personeelsvertegenwoordiging, of, bij het ontbreken daarvan, de belanghebbende
werknemers, inzake te nemen, genomen en uit te voeren maatregelen gericht op
een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid. Het niet naleven van deze
verplichting door de werknemers van een arbodienst wordt aangemerkt als een
overtreding.
5. Artikel 13, vijfde en zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.
6. Artikel 14, derde tot en met zesde lid, twaalfde tot en met veertiende lid
tweede lid, onder a en onder d tot en met j, derde tot en met zevende lid en
twaalfde tot en met vijftiende lid, is van toepassing.

Artikel 27 Eis tot naleving
1. Een daartoe aangewezen toezichthouder kan aan een werkgever een eis stellen
betreffende de wijze waarop een of meer bepalingen gesteld bij of krachtens deze
wet moeten worden nageleefd.
2. Een eis vermeldt van welke regelen hij de wijze van naleving bepaalt en bevat
de termijn waarbinnen eraan moet zijn voldaan.
3. De werkgever is verplicht om aan de eis te voldoen. De werknemers zijn
verplicht aan de eis te voldoen voor zover zulks bij de eis is bepaald. De
werkgever draagt zorg dat de werknemers van de op hen rustende verplichting zo
spoedig mogelijk in kennis worden gesteld.
4. Voor de toepassing van de vorige leden worden met een werkgever
gelijkgesteld: de in artikel 16, zevende, achtste en negende lid, bedoelde
personen voor zover het betreft de krachtens dat artikel omschreven
verplichtingen.
5. Een eis kan worden gesteld tot naleving van de artikelen 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13,
eerste lid, eerste volzin, en tweede tot en met vierde lid, zevende lid, onder b,
negende en tiende lid, 14, eerste lid, tweede en zevende lid, onder a tot en met f,
vierde en vijfde lid, 14a, tweede, derde en vierde lid, 15, eerste en derde lid, 16,
voor zover dat bij de krachtens dat artikel gestelde regels is bepaald, 18 en 19.
6. Een eis kan worden gesteld tot naleving van artikel 14, tweede lid, onder g, h
en j, waarbij voor de toepassing van het eerste tot en met derde lid de
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bedrijfsarts met de werkgever gelijk wordt gesteld en tot naleving van artikel 14,
tweede lid, onder i, waarbij voor de toepassing van het eerste tot en met derde lid
de in artikel 14, eerste lid, bedoelde personen met de werkgever gelijk worden
gesteld.

Artikel 28a. Bevel stillegging van werk in verband met recidive
1. Een daartoe door Onze Minister aangewezen, onder hem ressorterende
ambtenaar kan, nadat een overtreding van een voorschrift of verbod bij of
krachtens deze wet is geconstateerd die bestuurlijk beboetbaar is gesteld of op
grond van de Wet op de economische delicten strafbaar is gesteld, aan de
werkgever of de zelfstandige een schriftelijke waarschuwing geven dat bij
herhaling van de overtreding of bij een latere overtreding van eenzelfde in de
waarschuwing aangegeven wettelijke verplichting of verbod of bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur aan te wijzen soortgelijke verplichtingen of
verboden, door hem een bevel kan worden opgelegd dat door hem aangewezen
werkzaamheden voor ten hoogste drie maanden worden gestaakt dan wel niet
mogen worden aangevangen. De artikelen 24, tweede lid, en 27, vierde lid, zijn
van overeenkomstige toepassing.
2. Indien een waarschuwing als bedoeld in het eerste lid is gegeven en herhaling
van de overtreding of een latere overtreding als bedoeld in het eerste lid is
geconstateerd, kan door de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, aan de
werkgever of de zelfstandige bij beschikking een bevel als bedoeld in het eerste
lid worden opgelegd dat wordt opgevolgd met ingang van het in de beschikking
aangeven tijdstip. Deze beschikking wordt niet gegeven zolang wegens de eerste
overtreding, bedoeld in het eerste lid, nog niet een bestuurlijke boete is opgelegd
of een proces-verbaal is opgemaakt.
3. De constatering van de overtreding, bedoeld in het eerste of tweede lid, wordt
vastgelegd in een boeterapport of proces-verbaal.
4. De waarschuwing, bedoeld in het eerste lid, vervalt indien na de dagtekening
van de waarschuwing vijf jaren zijn verstreken. Artikel 5:34, tweede lid, van de
Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.
5. De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, is bevoegd met betrekking tot het
bevel, bedoeld in het tweede lid, de nodige maatregelen te treffen, de nodige
aanwijzingen te geven en de hulp van de sterke arm in te roepen.
6. Ieder wie zulks aangaat is verplicht zich te gedragen overeenkomstig een bevel
als bedoeld in het tweede lid en een maatregel of aanwijzing als bedoeld in het
vijfde lid.
7. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld
met betrekking tot het eerste en tweede lid.
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Artikel 30 Vrijstelling en ontheffing
1. Onze Minister kan met betrekking tot categorieën van bedrijven, inrichtingen,
of arbeidsverhoudingen vrijstelling verlenen van de voorschriften zoals die bij of
krachtens de artikelen 5, en de artikelen 12 tot en met 18 en 20 zijn vastgesteld.
2. Een daartoe aangewezen toezichthouder kan met betrekking tot een individueel
bedrijf of inrichting ontheffing verlenen van de in het eerste lid bedoelde
voorschriften, tenzij met betrekking tot een dergelijk voorschrift een eis is
gesteld.
3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld inzake het
verlenen van vrijstellingen of ontheffingen als bedoeld in het eerste
onderscheidenlijk tweede lid.
4. Een vrijstelling of een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend.
5. Aan een vrijstelling of een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.
6. Een vrijstelling onderscheidenlijk ontheffing kan worden ingetrokken wanneer:
a. een of meer der redenen waarom zij is verleend is of zijn vervallen;
b. een of meer van de daaraan verbonden voorschriften niet wordt of worden
nageleefd;
c. zich na de verlening zodanige feiten of omstandigheden voordoen dat, indien
deze ten tijde van de verlening bekend waren geweest, de vrijstelling of
ontheffing niet of niet in die vorm zou zijn verleend.
7. De werking van een beschikking inzake een ontheffing wordt opgeschort totdat
de termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift is verstreken of,
indien bezwaar is gemaakt of beroep is ingesteld, op het bezwaar of beroep is
beslist.

Artikel 33 Overtredingen
1.Als overtreding wordt aangemerkt het niet naleven van de artikelen 3, 4, eerste
lid, 5, 6, eerste lid, eerste volzin, 8, 9, eerste en tweede lid, 10, 11, 13, eerste lid,
eerste volzin, en tweede tot en met vierde lid, zevende lid, onder b, negende en
tiende lid, 14, eerste lid, tweede en zevende lid, onder a tot en met f, derde lid,
tweede zin, vierde en vijfde lid, 14a, tweede en derde lid en vierde lid, 15, eerste
en derde lid, 18 en 19.
2.Als overtreding wordt tevens aangemerkt het niet naleven van de artikelen 6,
eerste lid, tweede volzin, en 16, tiende lid, voor zover het niet naleven van de in
die artikelleden bedoelde voorschriften en verboden bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur is aangemerkt als overtreding.
3.Geen bestuurlijke boete kan worden opgelegd ter zake van bij of krachtens deze
wet strafbaar gestelde feiten of ter zake van deze wet in de Wet op de
economische delicten strafbaar gestelde feiten, met uitzondering van de strafbare
feiten, bedoeld in artikel 6, derde lid, van deze wet en artikel 1, onder 1°, van de
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Wet op de economische delicten ten aanzien van artikel 6, eerste lid, eerste
volzin.

Artikel 45 Overgangsbepaling
Op schriftelijke afspraken die zijn gemaakt overeenkomstig artikel 14, vierde lid,
zoals dat artikellid luidde de dag voorafgaand aan het tijdstip van
inwerkingtreding van de Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van de
Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid
van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het
bedrijf of de inrichting van de werkgever, en de randvoorwaarden voor het
handelen van de bedrijfsarts (Stb. 2017, 22), blijft artikel 14, vierde lid, zoals
dat artikellid luidde de dag voorafgaand aan het tijdstip van
inwerkingtreding van die wet, van toepassing tot de datum waarop die
afspraken expireren, doch uiterlijk tot een jaar na inwerkingtreding van
die wet. Tot dat tijdstip is artikel 14, vijfde lid, niet van toepassing.
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