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voorbereid? P.5

Deel dit 
Vlugschrift 

met uw 
medewerkers!



Sinds onze eindejaarsvergadering in november 
vorig jaar, te gast bij Emma Safety Shoes in 
Limburg, is er op de achtergrond en gelukkig 
ook op de voorgrond weer veel gebeurd. Een 
van de belangrijkste gebeurtenissen is het 
voltooien van het certificeringstraject van het 
Gele Safety Sign met ASCERT. Hieraan is met 
name door de vorige voorzitters Hans Labrijn en 
Carl Welling ontzettend hard gewerkt, wat heeft 
geleid tot het feit dat er een door de overheid 
erkende bedrijfscertificering is voor Face Fit 
Testen binnen de Asbest branche, gebaseerd 
op het Engelse HSE Face Fit protocol en onze 
eigen VVGW adembeschermingstraining. Dit is 
nu een specifiek punt waar een individueel lid 
niet in kan slagen maar een branchevereniging 
wel. We gaan proberen dit succes uit te breiden 
naar andere branches. Zo willen we wildgroei 
voorkomen en daarmee vooral schijnveiligheid 
beperken. Iedereen lijkt ineens Face Fit testen 
aan te willen bieden, maar helaas niet allemaal 
op dezelfde zorgvuldige manier.
 
We blijven bezig met de grootste verandering 
binnen het PBM-landschap sinds de vorige 
eeuw, de nieuwe Europese PBM-verordening 
2016/425. Hoewel de tekst van de Verordening 

al bijna een jaar bekend is, is er nog geen 
eenduidige interpretatie tussen alle stakeholders 
zoals bleek in een recente meeting in Berlijn, 
wat ons verontrust. Een van de doelen van 
deze nieuw Verordening was immers om meer 
duidelijkheid te geven aan alle marktpartijen. 
Daarnaast is er slechts een enkele notified body 
geaccrediteerd om te kunnen testen volgens 
de nieuwe Verordening en verwacht ESF dat 
slechts 70% dat tegen het einde van dit jaar 
zal zijn. Dit betekent dat hercertificatie (volgens 
de meest actuele EN-normen!) daarna plaats 
moet vinden binnen een zeer kort tijdsbestek. 
We participeren actief in werkgroepen van ESF, 
werken samen met NEN en overheid om deze 
transitie zo makkelijk mogelijk te laten gebeuren, 
maar zonder pijn voor alle marktpartijen zal dit 
niet mogelijk zijn. Wees voorbereid is al enige tijd 
de leus van Rinus Brinks. Binnenkort zullen we 
voor alle leden een bijeenkomst organiseren over 
dit zeer belangrijke urgente onderwerp. Hou de 
e-mail in de gaten voor de datum en zorg dat u 
erbij bent!!
 
Een andere pijler onder ons beleid voor de 
komende jaren is opleiding. Na jaren praten 
over het onderwerp, hebben de leden vorig 

De eerste honderd dagen...
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Bij een wisseling van de wacht wordt er vaak gekeken naar de resultaten van de eerste honderd 
dagen. Veranderen om te veranderen, daar houd ik niet van, maar we moeten als branchevereniging 
wel continu reageren en inspelen op verandering, om een meerwaarde te kunnen bieden aan 
onze leden en aan onze branche als geheel. Als nieuwe voorzitter wil je het goede behouden, 
maar probeer je ook weer zaken toe te voegen. Ik ben blij dat ik dat kan doen met een bestuur 
dat gepokt en gemazeld is in de PBM, maar ook de vernieuwing omarmt en kansen ziet om hier 
gebruik van te maken. Je merkt dat onze branche volop in beweging is en daar hoort een actieve 
branchevereniging bij.
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De ketting is zo sterk als...

De contactdoos (of wat er van over is) is de 
stille getuige van onwetendheid als het gaat 
om veiligheid. Je kunt jezelf nog zo goed 
beschermen met PBM, maar als visie op 
veiligheid ontbreekt houdt het zo’n beetje 
op.  Een lesje van 230V is eigenlijk wel een 
behoorlijke veiligheidsopvoedkundige opdonder, 
vindt u ook niet?

Dit lichtend voorbeeld hing op ooghoogte in 
een loods waar dagelijks particulieren komen 
om hun spullen op te slaan. Wat de foto helaas 
niet laat zien... als je hier toch een stekker in wilt 

steken, dan moet je dat al staande in een plas 
water doen. Er was daar een daklekkage waaruit 
bij regen gestaag een prachtige waterstraal op 
circa 20 centimeter hierlangs z’n weg naar de 
grond vond. Het groen/gele aardedraadje zal 
waarschijnlijk nog weinig betekenen. 

Zou de stoppenkast zijn voorzien van een 
aardlekschakelaar en zekeringen? Of zou een 
roestige spijker deze cruciale zaken hebben 
vervangen? Uw redactie is maar niet op zoek 
gegaan... Veiligheid: de ketting is zo sterk als de 
zwakste schakel.

jaar in grote meerderheid ingestemd met het 
ontwikkelen van twee modules e-learning. Blij 
waren we met de aansporingen om nog meer 
modules te ontwikkelen, maar met beperkte tijd 
en financiële middelen moeten we dat uitstellen 
tot volgend jaar. We verwachten dat we de 
alfa-versie van de module Voetbescherming 
in april klaar hebben en we zijn deze maand 
gestart met de eerste meetings voor de module 
Handbescherming. De meetings zijn erg goed, 
het is eerder een zaak van afremmen dan 
aansporen. Leuk te zien hoeveel kennis we met 
elkaar hebben en dat we even de eigen belangen 
opzij zetten om dit met elkaar op te tuigen. Ik ben 

heel benieuwd naar het resultaat en hoop dat 
we met deze training de kennis makkelijker aan 
kunnen gaan bieden en dat we met de middelen 
die dit genereerd zeer snel met de andere 
modules kunnen starten.
 
Kortom, genoeg te doen de 
komende (paar) honderd dagen. 
Veel leesplezier in dit Vlugschrift!

Oscar Breure
Voorzitter VVGW
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PBM aantrekkelijk inspirerend bij musici

Het nummer heet ‘Fight Fire With Fire’ en 
geeft een surrealistisch beeld van een post-
apocalytische toekomst. Om dit beeld te 
verwezenlijken zijn er opnames gemaakt onder 
regie van JLC Films in opdracht van stichting 
ClassicalPedia bij de brandweer Zwijndrecht. 

Melvin Mast van de brandweer en Chris 
Korevaar van B.o.i. Modern stookten het vuur 
gecontroleerd en veilig, maar hoog op achter 
de musici. De special effects van vuur en het 
gebruik van PBM zorgen voor een heel apart 
creatief effect in de clip. Ook diverse locaties in 
het Botlekgebied, een storage in Delft en een 
zandduin op de Waalsdorpervlakte vormden 
geweldige inspiratievolle locaties. 

In de clip draagt ORBI gelaatsmaskers en witte 
pakken. Daniël van Leeuwen van VVGW-lid AST 
Holland was bereid deze attributen voor dit puur 
artistieke doeleinde ter beschikking te stellen! 
Bijgaand de ‘Behind the scenes’-foto’s.

Onlangs hebben er opnames plaatsgevonden van de groep ORBI, wat staat voor the Oscillating 
Revenge of the Background Instruments. Een unieke samenstelling van musici Bram van Sambeek 
(fagot), Rick Stotijn (contrabas), Marijn Korff de Gidts (drums) en Sven Figee (Hammond-orgel) die een 
crossover maken van klassiek naar metal. De clip is nu in de editing/productiefase en zal over niet al 
te lange tijd te vinden zijn op onder meer YouTube.
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PBM Verordening 2016-425 

De verantwoordelijkheden per Economic 
Operator treft u aan in hoofdstuk II van den 
PBM Verordening in de artikelen 8 tot en met 
13. Onderstaand heb ik voor u de zaken nog 
even in de goede volgorde neergezet voor de 
verschillende Economic Operators.

In de bijlage treft u de volledige tekst aan van de 
artikelen 8 tot en met 13. De hamvraag op dit 
moment is, net iets meer dan een jaar verwijderd van 

de ultieme datum 21 april 
2018, bent u al gestart?
Weet u al met hoeveel 
verschillende petten u 
in de nieuwe situatie 
verantwoordelijk wordt 
gehouden?

Vriendelijke groet,
Rinus Brinks

Met de naderende PBM Verordening 2016-425 zijn alle verschillende partijen ingedeeld als Economic 
Operator. Echter, heeft u voor uzelf al vastgesteld of u slechts een Economic Operator bent of 
mogelijk twee of meerdere verantwoordelijkheden heeft?

Het is de hoogste tijd!

Wie zijn Economic Operators?
•  Fabrikanten, Gevolmachtigde vertegenwoordigers, 

Importeurs, Distributeurs

Verantwoordelijkheden van Economic 
Operators hoofdstuk II:
• Fabrikanten (artikel 8)
• Gevolmatigde vertegenwoordigers (artikel 9)
• Importeurs (artikel 10)

• Distributeurs (artikel 11)
•  Situaties waarbij verplichtingen van Fabrikanten 

van toepassing zijn op Importeurs en distributeurs 
(artikel 12) PBM’s onder eigen naam

• Identificatie van economic operators (artikel 13

  Op verzoek aangeven: van wie gekocht? / aan wie 
geleverd? 

Lees verder op pagina 6

Houdt uw e-mail in de gaten! Want binnenkort wordt er speciaal voor u een 
bijeenkomst georganiseerd over deze belangrijke en urgente wijzigingen. Zorg dat 
u erbij bent. De nieuwe Verordening grijpt dieper in uw bedrijfsvoering dan dat u 
mogelijk denkt! Het is de hoogste tijd, het is 1 minuut voor twaalf. 



Artikel 8 Verplichtingen van fabrikanten 

1.  Wanneer fabrikanten PBM in de handel brengen, 
waarborgen zij dat deze zijn ontworpen en 
vervaardigd overeenkomstig de toepasselijke 
in bijlage II opgenomen essentiële veiligheids- 
en gezondheidseisen. 31.3.2016 L 81/58 
Publicatieblad van de Europese Unie NL 

2.  Fabrikanten stellen de in bijlage III 
(„technische documentatie”) bedoelde 
technische documentatie op en voeren 
de in artikel 19 bedoelde relevante 
conformiteitsbeoordelingsprocedure uit 
of laten deze uitvoeren. Wanneer met die 
procedure is aangetoond dat de PBM aan 
de toepasselijke essentiële veiligheids- en 
gezondheidseisen voldoen, stelt de fabrikant de 
EU-conformiteitsverklaring zoals bedoeld in artikel 
15 op en brengt hij de in artikel 16 bedoelde 
CE-markering aan.

3.  Fabrikanten bewaren de technische documentatie 
en de EU-conformiteitsverklaring gedurende tien 
jaar nadat het PBM in de handel is gebracht.

4.  Fabrikanten zorgen ervoor dat zij beschikken 
over procedures om de conformiteit van hun 
serieproductie met deze verordening te blijven 
waarborgen. Er wordt terdege rekening gehouden 
met veranderingen in het ontwerp of in de 
kenmerken van het PBM en met veranderingen 
in de geharmoniseerde normen of in andere 
technische specificaties waarnaar in de 
conformiteitsverklaring van het PBM is verwezen. 
Indien dit rekening houdend met de risico’s van 
PBM passend wordt geacht, voeren fabrikanten 
met het oog op de bescherming van de 
gezondheid en de veiligheid van de consumenten 
en andere eindgebruikers steekproeven uit op 
de PBM die op de markt worden aangeboden, 
onderzoeken zij klachten, non-conforme PBM 
en teruggeroepen PBM en houden zij daarvan 
zo nodig een register bij, en houden zij de 
distributeurs op de hoogte van dergelijk toezicht.

5.  Fabrikanten zorgen ervoor dat op het PBM 
dat zij in de handel brengen, een type-, 
partij- of serienummer, dan wel een ander 
identificatiemiddel is aangebracht, of 
wanneer dit door de omvang of aard van 
het PBM niet mogelijk is, dat de vereiste 
informatie op de verpakking of in een bij 
het PBM gevoegd document is vermeld. 

6.  Fabrikanten vermelden hun naam, geregistreerde 
handelsnaam of geregistreerd merk en het 
postadres waarop contact met hen kan worden 
opgenomen op het PBM of, wanneer dit niet 
mogelijk is, op de verpakking ervan of in een 
bij het PBM gevoegd document. Het adres 
vermeldt één enkele plaats waarop de fabrikant 
kan worden gecontacteerd De contactgegevens 
worden gesteld in een taal die de eindgebruikers 
en markttoezichtautoriteiten gemakkelijk kunnen 
begrijpen.

7.  Fabrikanten zien erop toe dat het PBM 
vergezeld gaat van de instructies en gegevens 
die zijn vermeld in punt 1.4 van bijlage II, in 
een door de betrokken lidstaat bepaalde taal 
die de consumenten en andere eindgebruikers 
gemakkelijk kunnen begrijpen. Deze instructies en 
gegevens en eventuele etikettering zijn duidelijk, 
verstaanbaar, begrijpelijk en leesbaar.

8.  De fabrikant verstrekt de 
EU-conformiteitsverklaring samen met het PBM 
of neemt in de instructies en gegevens die zijn 
vermeld in punt 1.4 van bijlage II, het internetadres 
op waarop de EU-conformiteitsverklaring kan 
worden geraadpleegd.

9.  Fabrikanten die van mening zijn of redenen 
hebben om aan te nemen dat een door hen in de 
handel gebracht PBM niet conform is met deze 
verordening, nemen onmiddellijk de corrigerende 
maatregelen die nodig zijn om dat PBM conform 
te maken of zo nodig uit de handel te nemen of 
terug te roepen. Bovendien brengen fabrikanten, 
indien het PBM een risico vertoont, de bevoegde 
nationale autoriteiten van de lidstaten waar zij het 
PBM op de markt hebben aangeboden hiervan 
onmiddellijk op de hoogte, waarbij zij in het 
bijzonder de non-conformiteit en alle genomen 
corrigerende maatregelen uitvoerig beschrijven. 

10.  Fabrikanten verstrekken op een met redenen 
omkleed verzoek van een bevoegde nationale 
autoriteit aan deze autoriteit op papier of in 
elektronische vorm alle informatie en documentatie 
die nodig is om de conformiteit van het PBM met 

deze verordening aan te tonen, in een taal die 
deze autoriteit gemakkelijk kan begrijpen. 

Op verzoek van deze autoriteit verlenen 
zij medewerking aan alle genomen 

maatregelen ter uitschakeling van 
de risico’s van de door hen in de 

handel gebrachte PBM. 
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Bijlage: artikel 8-13

HOOFDSTUK II 
VERPLICHTINGEN VAN MARKTDEELNEMERS

PBM Verordening 2016-425 



Artikel 9 Gemachtigden 

1.  Een fabrikant kan via een schriftelijk mandaat 
een gemachtigde aanstellen. De verplichtingen 
uit hoofde van artikel 8, lid 1, en de verplichting 
om de in artikel 8, lid 2, bedoelde technische 
documentatie op te stellen, maken geen deel uit 
van het mandaat van de gemachtigde. 31.3.2016 
L 81/59 Publicatieblad van de Europese Unie NL 

2.  Een gemachtigde voert de taken uit die 
gespecificeerd zijn in het mandaat dat hij van 
de fabrikant heeft ontvangen. Het mandaat 
laat de gemachtigde toe om ten minste de 
volgende taken te verrichten: a) hij houdt de 
EU-conformiteitsverklaring en de technische 
documentatie gedurende tien jaar na het in de 
handel brengen van het PBM ter beschikking 
van de nationale markttoezichtautoriteiten; b) hij 
verstrekt een bevoegde nationale autoriteit op 
grond van een met redenen omkleed verzoek 
alle benodigde informatie en documentatie om 
de conformiteit van het PBM aan te tonen; c) hij 
verleent op verzoek van de bevoegde nationale 
autoriteiten medewerking aan eventueel genomen 
maatregelen ter uitschakeling van de risico’s van 
PBM die onder het mandaat van de gemachtigde 
vallen. 

Artikel 10 Verplichtingen van importeurs 

1.  Importeurs brengen alleen conforme PBM in de 
handel. 

2.  Alvorens een PBM in de handel te brengen, zien 
importeurs erop toe dat de fabrikant de in artikel 
19 bedoelde conformiteitsbeoordelingsprocedure 
heeft uitgevoerd. Zij zorgen ervoor dat de fabrikant 
de technische documentatie heeft opgesteld, 
dat het PBM is voorzien van de CE-markering, 
vergezeld gaat van de voorgeschreven 
documenten, en dat de fabrikant aan de eisen van 
artikel 8, leden 5 en 6, heeft voldaan. Wanneer 
een importeur van mening is of redenen heeft 
om aan te nemen dat een PBM niet conform is 
met de toepasselijke essentiële veiligheids- en 
gezondheidseisen van bijlage II, mag hij het PBM 
niet in de handel brengen voordat het conform is 
gemaakt. Bovendien brengt de importeur, wanneer 
het PBM een risico vertoont, de fabrikant en de 
markttoezichtautoriteiten daarvan op de hoogte. 

3.  Importeurs vermelden hun naam, geregistreerde 
handelsnaam of geregistreerde merk en het 
postadres waarop contact met hen kan worden 
opgenomen op het PBM of, wanneer dit niet 
mogelijk is, op de verpakking ervan of in een bij 
het PBM gevoegd document. De contactgegevens 
worden gesteld in een taal die eindgebruikers 
en markttoezichtautoriteiten gemakkelijk kunnen 
begrijpen.

4.  Importeurs zien erop toe dat het PBM vergezeld 
gaat van de instructies en gegevens die zijn 
vermeld in punt 1.4 van bijlage II, in een 
door de betrokken lidstaat bepaalde taal die 

de consumenten en andere eindgebruikers 
gemakkelijk kunnen begrijpen.

5.  Importeurs zorgen gedurende de periode dat zij 
voor het PBM verantwoordelijk zijn, voor zodanige 
opslag- en vervoersomstandigheden dat de 
conformiteit van het PBM met de toepasselijke 
essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van 
bijlage II niet in het gedrang komt. 

6.  Indien dit rekening houdend met de risico’s van 
PBM passend wordt geacht, voeren importeurs 
met het oog op de bescherming van de 
gezondheid en de veiligheid van consumenten 
en andere eindgebruikers steekproeven uit op 
de PBM die op de markt worden aangeboden, 
onderzoeken zij klachten, non-conforme PBM 
en teruggeroepen PBM en houden zij daarvan 
zo nodig een register bij, en houden zij de 
distributeurs op de hoogte van dit toezicht. 

7.  Importeurs die van mening zijn of redenen 
hebben om aan te nemen dat een door hen in 
de handel gebracht PBM niet conform is met 
deze verordening, nemen onmiddellijk de nodige 
corrigerende maatregelen om dat PBM conform 
te maken of zo nodig uit de handel te nemen of 
terug te roepen. Bovendien brengen importeurs, 
indien het PBM een risico vertoont, de bevoegde 
nationale autoriteiten van de lidstaten waar zij het 
PBM op de markt hebben aangeboden hiervan 
onmiddellijk op de hoogte, waarbij zij in het 
bijzonder de non-conformiteit en alle genomen 
corrigerende maatregelen uitvoerig beschrijven. 

8.  Importeurs houden gedurende tien jaar nadat het 
PBM in de handel is gebracht een kopie van de 
EU-conformiteitsverklaring ter beschikking van 
de markttoezichtautoriteiten en zorgen ervoor dat 
de technische documentatie op verzoek aan die 
autoriteiten kan worden verstrekt. 

9.  Importeurs verstrekken op een met redenen 
omkleed verzoek van een bevoegde nationale 
autoriteit aan deze autoriteit op papier 
of elektronisch alle benodigde 
informatie en documentatie 
om de conformiteit van 
een PBM aan te tonen, 
in een taal die deze 
autoriteit gemakkelijk 
kan begrijpen. Op verzoek 
van deze autoriteit verlenen 
zij medewerking aan alle 
genomen maatregelen ter 
uitschakeling van de 
risico’s van de door 
hen in de handel 
gebrachte PBM. 
31.3.2016 L 81/60 
Publicatieblad van de 
Europese Unie NL 
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PBM Verordening 2016-425 



Artikel 11 Verplichtingen van distributeurs 

1.  Distributeurs die een PBM op de markt aanbieden, 
betrachten de nodige zorgvuldigheid in verband 
met de eisen van deze verordening. 

2.  Alvorens een PBM op de markt aan te bieden, 
controleren distributeurs of het voorzien is van 
de CE-markering, vergezeld gaat van de vereiste 
documenten en van de instructies en gegevens 
die zijn vermeld in punt 1.4 van bijlage II, in een 
taal die gemakkelijk kan worden begrepen door 
de consumenten en andere eindgebruikers in 
de lidstaat waar het PBM op de markt wordt 
aangeboden, en of de fabrikant en de importeur 
aan de eisen in respectievelijk artikel 8, leden 5 en 
6, en artikel 10, lid 3, hebben voldaan. Wanneer 
een distributeur van mening is of redenen heeft 
om aan te nemen dat een PBM niet conform is 
met de toepasselijke essentiële veiligheids- en 
gezondheidseisen van bijlage II, mag hij het PBM 
pas op de markt aanbieden nadat het conform is 
gemaakt. Wanneer het PBM een risico vertoont, 
brengt de distributeur de fabrikant of de importeur 
hiervan bovendien op de hoogte, evenals de 
markttoezichtautoriteiten. 

3.  Distributeurs zorgen gedurende de periode dat zij 
voor het PBM verantwoordelijk zijn, voor zodanige 
opslag- en vervoersomstandigheden dat de 
conformiteit van het PBM met de toepasselijke 
essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van 
bijlage II niet in het gedrang komt. 

4.  Distributeurs die van mening zijn of redenen 
hebben om aan te nemen dat een door hen op de 
markt aangeboden PBM niet conform is met deze 
verordening, zien erop toe dat de corrigerende 
maatregelen worden genomen die nodig zijn om 
dat PBM conform te maken of zo nodig uit de 
handel te nemen of terug te roepen. Bovendien 
brengen distributeurs, indien het PBM een risico 
vertoont, de bevoegde nationale autoriteiten van 

de lidstaten waar zij het PBM op de markt hebben 
aangeboden hiervan onmiddellijk op de hoogte, 
waarbij zij in het bijzonder de non-conformiteit en 
alle genomen corrigerende maatregelen uitvoerig 
beschrijven. 

5.  Distributeurs verstrekken op een met redenen 
omkleed verzoek van een bevoegde nationale 
autoriteit aan deze autoriteit op papier of 
elektronisch alle benodigde informatie en 
documentatie om de conformiteit van het PBM 
aan te tonen. Op verzoek van deze autoriteit 
verlenen zij medewerking aan alle genomen 
maatregelen ter uitschakeling van de risico’s van 
door hen op de markt aangeboden PBM. 

Artikel 12. Gevallen waarin de verplichtingen van 
fabrikanten van toepassing zijn op importeurs en 
distributeurs

Een importeur of distributeur wordt voor de 
toepassing van deze verordening als fabrikant 
beschouwd en moet aan de in artikel 8 vermelde 
verplichtingen van de fabrikant voldoen, wanneer 
hij PBM onder zijn eigen naam of merk in de handel 
brengt of reeds in de handel gebrachte PBM zodanig 
wijzigt dat de conformiteit met deze verordening in het 
gedrang kan komen. 

Artikel 13 Identificatie van marktdeelnemers 

Marktdeelnemers delen, op verzoek, aan de 
markttoezichtautoriteiten mee: 
a)  welke marktdeelnemer PBM aan hen heeft 

geleverd; 

b)  aan welke marktdeelnemer zij PBM hebben 
geleverd. Marktdeelnemers zijn in staat om tot tien 
jaar nadat het PBM aan hen is geleverd en tot tien 
jaar nadat zij het PBM hebben geleverd, de in de 
eerste alinea bedoelde informatie te verstrekken. 
31.3.2016 L 81/61 Publicatieblad van de Europese 
Unie NL
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PBM Verordening 2016-425 
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2016 rampjaar voor veiligheid in bouw

23-03-2017

Op de Nederlandse bouwplaatsen hebben zich 
vorig jaar 470 ernstige ongelukken voorgedaan. 
Daarbij vielen in totaal zestien doden. Dat blijkt uit 
nog niet geopenbaarde cijfers van de Inspectie 
SZW.

Cobouw achterhaalde de cijfers uitgerekend op 
de allereerste landelijke veiligheidsdag, vrijdag 
17 maart. Op die dag stonden bouwbedrijven, 
installateurs en opdrachtgevers stil bij de gevaren 
van werken in de bouw.

Bouwsector in 2016 stuk onveiliger

De cijfers van de Inspectie SZW maken 
ondubbelzinnig duidelijk dat de bouw in 2016 een 
stuk onveiliger is geworden. Het aantal ernstige 
ongevallen – ongevallen waarbij een of meerdere 
slachtoffers vielen – steeg met bijna 11 procent; 
het aantal dodelijke slachtoffers nam zelfs met 77 
procent toe.

Veiligheid flexwerkers onduidelijk

De Inspectie SZW zoekt de verklaring voor 
de toename vooral in het stijgend aantal 
uitzendkrachten, zzp’ers en buitenlandse 
werknemers dat in de bouw actief is. “We zien 
dat er steeds meer bouwvakkers rondlopen voor 
wie niet duidelijk is geregeld wie er voor hun 
veiligheid verantwoordelijk is. Ook ontbreken 
goede samenwerkingafspraken tussen partijen”, 
zegt de toezichthouder daarover. De inspectie 
ziet op drukke bouwplaatsen liefst één iemand 
belast met de controle op de totale veiligheid. De 
Arbowet regelt nu alleen dat elke werkgever in 
een veiligheid- en gezondheidsplan (V&G-plan) 
aangeeft hoe hij de veiligheid garandeert.

Arbouw opheffen onverstandig besluit?

De groeiende onveiligheid is een lelijke streep 
door de rekening van de werkgevers- en 
werknemersorganisaties in de bouw. Zij 
besloten anderhalf jaar geleden het gezamenlijk 
gefinancierde veiligheidsinstituut Arbouw op 
te heffen. Veiligheidsdeskundigen noemden 
dat besluit destijds al onverstandig. Omdat 
wetten niet nog strenger en machines niet 
nog veiliger zijn te maken, is volgens hen een 
gedragsverandering nodig voor verbetering van 
de veiligheid in de bouw. Arbouw had daarin een 
belangrijke rol kunnen spelen, menen zij.

2016 rampjaar voor veiligheid in bouw

Bouwbedrijven, maar ook installateurs en 
opdrachtgevers, stonden op 17 maart op de 
Bewust Veilig-dag stil bij de gevaren van werken 
in de bouw. Volgens Bouwend Nederland-
zegsman Theo Scholte deden zeker 125 
bedrijven mee aan de landelijke veiligheidsdag: 
tweeduizend locaties en 45.000 werknemers. 
Initiatiefnemersvan de veiligheidsdag in de bouw 
zijn brancheorganisaties Bouwend Nederland, 
Uneto-VNI en de Aannemersfederatie. Aanleiding 
vormde de ongevallencijfers die de Inspectie 
SZW halverwege vorig jaar naar buiten bracht. 
Daaruit bleek al dat 2016 een rampjaar zou 
worden voor de veiligheid in de sector.
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‘Sterkere basis overheidstoezicht nodig’
02-02-2017 

Een toezichtacademie, 
gekoppeld aan 
een gezaghebbend 
veiligheidsinstituut, moet een 

sterkere basis leggen onder het onafhankelijk 
overheidstoezicht op veiligheid in Nederland. 
Daarvoor pleit Prof. mr. Pieter van Vollenhoven.
Hij deed zijn appèl op donderdag 19 januari 
tijdens het congres van het Nationaal Netwerk 
Risicomanagement in Bilthoven. Experts in 
risicomanagement van overheid en bedrijfsleven 
spraken daar over de uitdagingen in de 
risicosamenleving van de 21e eeuw.

Risico’s falende veiligheidscultuur
Professor Van Vollenhoven wees in zijn betoog 
op de risico’s van een falende veiligheidscultuur. 
Veel bedrijven sjoemelen met de regels en dat 
gedrag leidt niet zelden tot gevaarlijke situaties 
en calamiteiten. Bekende voorbeelden zijn 
het inferno bij Chemie-Pack en de ernstige 
veiligheidsgebreken bij de opslagterminal van 
Odfjell in Rotterdam. Van Vollenhoven signaleert 
dat gesjoemel met regels en voorschriften in 
veel gevallen wel bekend is op de werkvloer. 
De cultuur bij bedrijven is echter zodanig dat 
de verantwoordelijken voor veiligheid er niet op 
worden aangesproken. Een voorbeeld daarvan is 
de dieselgate-affaire bij Volkswagen.

Veel gebreken blijven onopgemerkt
Tegelijk blijven ook bij overheidsinspecties veel 
gebreken bij risicobedrijven onopgemerkt. Of 
inspectiediensten zijn te terughoudend in het 
opleggen van sancties. Vermindering van het 
overheidstoezicht en meer zelfregulering door 
de industrie dragen niet bij aan verbetering van 
de veiligheidscultuur. Volgens Van Vollenhoven 
bewijst de praktijk telkens weer dat robuust 
onafhankelijk overheidstoezicht noodzakelijk is 
om de veiligheid in Nederland te waarborgen.

Risicomanagement en overheidstoezicht
Er zijn twee zaken die hij geregeld zou willen 
zien: het beter wettelijk verankeren van de 
beginselen van goed risicomanagement en 
het versterken van het overheidstoezicht 
door een stevig onafhankelijk inspectiestelsel. 
De grondslag voor risicomanagement is 
nu gefragmenteerd en belegd in te veel 
verschillende wetten en richtlijnen. Meer 
eenduidigheid over wat goed risicomanagement 
is en het beleggen in één wet, bijvoorbeeld 

de Arbowet, kan het veiligheidsbeleid voor de 
publieke en private veiligheid in Nederland ten 
goede komen. Versterking van onafhankelijk 
toezicht kan volgens Van Vollenhoven worden 
bereikt door hantering van de uitgangspunten 
van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Leren moet belangrijker zijn dan afrekenen
Voor optimale waarheidsvinding in onderzoek 
na rampen en crises bleek het noodzakelijk om 
de rol van het strafrecht te beperken. Daarom 
is geborgd dat informatie uit onderzoeken van 
de raad niet voor strafrechtelijke vervolging mag 
worden gebruikt, met uitzondering van enkele 
zeer zwaarwegende strafrechtelijke feiten. Door 
het overheidstoezicht op (industriële) veiligheid 
op hetzelfde principe te organiseren, zouden 
bedrijven wellicht geneigd zijn meer openheid te 
geven over fouten en tekortkomingen. Daardoor 
zou ‘leren’ belangrijker kunnen worden dan 
‘afrekenen’. Van Vollenhoven deed een beroep 
op Professor Dr. Peter Boorsma, oud-voorzitter 
van het Nationaal Netwerk Risicomanagement, 
om met de Stichting Maatschappij en Veiligheid 
de handen ineen te slaan en de ambities voor 
risicomanagement en veiligheidstoezicht waar te 
maken. De twee instanties hebben afgesproken 
hieraan te gaan werken.

Nationaal Netwerk Risicomanagement
Boorsma en Van Vollenhoven zijn de 
grondleggers van het Nationaal Netwerk 
Risicomanagement (NNR). Doel van het netwerk: 
het delen van kennis en ervaringen tussen 
professionals van overheid en bedrijfsleven 
die zich bezighouden met veiligheid en 
risicobeheersing. Tijdens het congres richtten 
de deelnemers hun focus op risico’s en gevaren 
in de samenwerking van de 21ste eeuw. De 
maatschappij verandert, technologie gaat een 
steeds grotere rol spelen en zelfdenkende 
systemen, zelfrijdende auto’s, geautomatiseerde 
bedrijfsprocessen en het ‘internet of things’ 
worden de standaard. Die ontwikkelingen, 
in combinatie met de toenemende 
wereldwijde verweving van processen en 
informatienetwerken, stellen veiligheidskundigen 
en risicomanagers voor nieuwe uitdagingen. 
Het tackelen van die risico’s in een tijdperk 
van onzekerheden op het gebied van klimaat 
en geopolitiek, vraagt om meer flexibiliteit en 
veerkracht. Van overheden, het bedrijfsleven, 
burgers en professionals in risicomanagement.
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Na overname goede voortgang werkrelatie met 
oud eigenaar? Het kan!

Overnames, fusies, het levert vaak spanningen 
op binnen de nieuwe bedrijfssamenstelling. Al 
heb je je nog zo voorbereid op veranderingen, 
altijd ligt een wet van Murphy op de loer: ‘Als 
je op vier zaken bent voorbereid, dan dient zich 
onverwachts een vijfde aan.’ Gelukkig worden 
overnames of fusies vandaag de dag vaak beter 
voorbereid dan in vroeger tijden. In de jaren 
80 van de vorige eeuw ontstond een nieuw 
woord dat kenmerkend was voor snelle en niet 
geheel doordachte samenwerkingsverbanden, 
overnames en fusies: de terrasfusie. Dat ging zo 
ongeveer over dat onder het genot van een kopje 
koffie of een alcoholische versnapering er te snel 
tot zaken werd gekomen. Hoeft niet altijd fout te 
gaan, maar zorgvuldigheid was soms een beetje 
zoek, zullen we maar zeggen.

2014: Zeeland Supply Terneuzen neemt All 
Safety Supply/All Safety Rental Hellevoetsluis 
over
Paul de Schrijver van Zeeland Supply nam in 
2014 All Safety Supply over. Een strategische 
overname waar een geschiedenis aan vooraf 
ging. Paul: “In 2008 ben ik eigenaar geworden 
van Zeeland Supply. Na carrières in de 
schoonmaakbranche en de wereld van de 
uitzendbureaus kwam dit op mijn pad. In januari 
werd ik eigenaar, vol passie aan de gang totdat 
in oktober de economische vooruitzichten 
drastisch wijzigden: de crisis. Wat een uitdaging. 
Vele ondernemers zullen dat onderschrijven. 
Gelukkig ben ik samen met het team dankzij 
onze proactieve organisatie zonder kleerscheuren 
door de crisis heen gekomen. Het belangrijkste 
is te werken aan langdurige relaties, in voor- en 
tegenspoed. Dan kun je elke uitdaging aan. 

Als ondernemer heb je altijd de drang om uit 
te breiden, groter te worden. En zo kwam ik in 
2013 in contact met Gert de Keizer van All Safety 
Supply. Zeeland Supply zocht een ‘springplank’ 

vanuit Zeeland richting het Botlekgebied en All 
Safety Supply zocht een koper.” Paul en Gert 
begonnen misschien wel met een kop koffie, van 
een ‘terrasfusie’ was zeker geen sprake. Lange 
gesprekken wat een succesvolle overname in 
gang zou zetten. “Jazeker”, bevestigen beiden 
kort en krachtig.

Sterke overeenkomsten op visie en strategie
Van meet af aan bleek er een duidelijke chemie 
tussen Gert de Keizer en Paul de Schrijver te 
bestaan, er was een ‘match’. En deze match 
maakte het makkelijk alle zaken over de 
overname open en vol vertrouwen met elkaar 
te bespreken. Tijdens die gesprekken werd 
helder dat Gert zich heel goed kon vinden met 
de strategische visie van Paul en uiteindelijk 
was de overname een feit. De namen Zeeland 
Supply en All Safety Supply/All Safety Rental zijn 
tot nu toe zelfstandig gebruikt. Mogelijk wordt 
dit jaar een knoop doorgehakt over welke enige 
naam er in de toekomst zal worden gebruikt. 
Ook de modernisering van de website staat op 
het verlanglijstje. Maar alles stap voor stap. En 
nu komt het bijzondere: Gert de Keizer is vier 
jaar na de overname nog steeds werkzaam in 
het bedrijf. De ‘klik’ tussen Gert en Paul is zo 
sterk dat dit tweespan gelijk optrekt om Zeeland 
Supply en All Safety Supply/All Safety Rental 
een voorspoedige toekomst in te trekken. Een 
toekomst waar klantgerichtheid in combinatie 
met gespecificeerde kennis op gebied van PBM 
leidend zal zijn. “Want”, zo eindigt Paul het 
interview “de kwaliteit van onze branche hangt 
af van grote kennis en ervaring, zodat onze 
cliënten optimaal veilig kunnen werken en hun 
gezondheid daarmee kunnen beschermen.” 

Paul de Schrijver (l) en Gert de Keizer
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De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de 
nieuwe Arbowet op dinsdag 24 januari 2017 als 
hamerstuk afgedaan. De fractie van de VVD is 
daarbij aantekening verleend.
Het voorstel (EK, A) voor de Arbowet is op 13 
september 2016 aangenomen door de Tweede 
Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, 
50PLUS, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, SGP, 
ChristenUnie, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren 
en PVV stemden voor.

De nieuwe Arbowet is toch niet nieuw?
Het wetsvoorstel voor de vernieuwde 
Arbowet heet officieel ‘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, en enige andere wijzigingen’. In de 
volksmond spreken we van het wetsvoorstel voor 
de gewijzigde of vernieuwde Arbowet of kortweg 
de nieuwe Arbowet.

>  Hoe zit het ook alweer? 
  U vindt het allemaal bij elkaar in de GRATIS  

whitepaper De vernieuwde Arbowet.

Wat is een hamerstuk?
Een hamerstuk is een wetsvoorstel waarover 
niemand tijdens een plenaire vergadering het 
woord wenst te voeren. Aanvaarding ervan vindt 
plaats zonder stemming. In principe is een debat 
over het betreffende wetsvoorstel niet meer 
toegestaan. Bewindslieden worden dan ook 
niet uitgenodigd de openbare behandeling van 
wetsvoorstellen bij te wonen die als hamerstuk 
worden afgedaan. Wel mogen partijen een 
aantekening laten maken, zoals de VVD in dit 
geval heeft gedaan.

Wanneer treedt de wet in werking?
Het wetsvoorstel zal in werking treden op een 
bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip. Dit 
tijdstip kan voor de verschillende artikelen of 
onderdelen van de wet verschillen. Vooralsnog is 
de vermoedelijke datum van inwerkingtreding van 
de nieuwe Arbowet 1 juli 2017. De afkondiging 
van een Koninklijk Besluit vindt plaats in de 
Nederlandse Staatscourant.

Nieuwe Arbowet door Eerste Kamer


