Arbocatalogus Tuinbouwprojecten
Hoofdstuk 7 Wetgeving
Onderstaand treft u de meest relevante artikelen van de Arbo-wet aan die betrekking
hebben op het ontwerpen, bouwen en onderhouden van een kassenbouwproject. De
complete wetgeving is terug te vinden op het Arboportaal van het ministerie van SZW
(http://www.arbo.nl/wet-regelgeving).

2. Arbeidsplaatsen
Veilige en ordelijke inrichting arbeidsplaats
•

Artikel 3.2. Algemene vereisten
o 1. Arbeidsplaatsen zijn

o

o

veilig toegankelijk en kunnen veilig worden verlaten.
Ze worden zodanig ontworpen, gebouwd, uitgerust, in bedrijf gesteld, gebruikt
en onderhouden, dat gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de
werknemers zoveel mogelijk is voorkomen. Voorts worden zij zindelijk,
zoveel mogelijk vrij van stof en voor zover de veiligheid van de arbeidsplaats
dat vereist, ordelijk gehouden.
2. Regelmatig wordt gecontroleerd of de op de arbeidsplaats ter bescherming
van de werknemers aanwezige voorzieningen en genomen maatregelen nog
adequaat functioneren.
3. Geconstateerde gebreken met betrekking tot de in het tweede lid bedoelde
voorzieningen en maatregelen die de veiligheid of de gezondheid kunnen
beïnvloeden, worden zo snel mogelijk hersteld.

Werken in besloten ruimten
•

Artikel 3.5g. Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging of brand
o 1. Indien kan worden vermoed dat de atmosfeer op

o

o

Versie:
Datum:
Blad:

een plaats of in een
ruimte in zodanige mate stoffen bevat dat daardoor gevaar bestaat voor
verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie, betreedt de
werknemer die plaats of ruimte niet voordat uit een onderzoek is gebleken
dat het gevaar niet aanwezig is.
2. Indien uit het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, blijkt dat het gevaar voor
verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie aanwezig is, worden
doeltreffende maatregelen genomen zodat de werknemers die plaats of die
ruimte zonder de gevaren, bedoeld in het eerste lid, kunnen betreden.
3. Er is in ieder geval sprake van:
 a. gevaar voor verstikking indien de atmosfeer minder dan 18
volumeprocent zuurstof bevat;
 b. gevaar voor bedwelming of vergiftiging indien de concentratie van
de betreffende stoffen in de atmosfeer hoger is dan de grenswaarden,
bedoeld in artikel 4.3;
 c. gevaar voor brand of explosie indien in de atmosfeer de concentratie
van zuurstof hoger is dan 21 volumeprocent of de concentratie van
brandbare gassen of dampen hoger is dan 10 volumeprocent van de
onderste explosiegrens.
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4. Indien het niet mogelijk is om de maatregelen, bedoeld in het tweede lid, te
nemen en het noodzakelijk is om zich in de gevaarlijke atmosfeer, bedoeld in
het eerste lid, te begeven, dan wordt de werknemer permanent geobserveerd en
worden doeltreffende maatregelen genomen om deze werknemer:
 a. te beschermen tegen het gevaar, bedoeld in het tweede lid;
 b. bij direct gevaar onmiddellijk op doeltreffende wijze hulp te bieden.

Markeren gevaarlijke plaatsen
•

Artikel 3.15. Markering gevaarlijke plaatsen
o 1. De plaatsen waar door de aard

o

van het werk gevaar, met inbegrip van
valgevaar of gevaar voor vallende voorwerpen voorkomt of waar
obstakels die niet verwijderd kunnen worden een gevaar voor de
veiligheid vormen bij het verplaatsen van voertuigen of personen, worden
duidelijk gemarkeerd door signalen die voldoen aan het bij of krachtens
afdeling 2 van hoofdstuk 8 bepaalde.
2. Alleen werknemers die beroepshalve of uit hoofde van hun functie de in het
eerste lid bedoelde plaatsen moeten betreden, worden daar toegelaten.

Werken op hoogte
•

Artikel 3.16. Voorkomen valgevaar
o 1. Bij het verrichten van

o

o

o

Versie:
Datum:
Blad:

arbeid waarbij valgevaar bestaat is zo mogelijk een
veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer aangebracht of is het gevaar
tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen of
andere dergelijke voorzieningen.
2. Er is in elk geval sprake van valgevaar bij aanwezigheid van
risicoverhogende omstandigheden, openingen in vloeren, of als het gevaar
bestaat om 2,5 meter of meer te vallen.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op arbeid onder omstandigheden waarin
het gebruik van ladders en trappen is toegestaan als bedoeld in artikel 7.23,
tweede lid.
4. Indien de in het eerste lid genoemde voorzieningen niet of slechts ten dele
kunnen worden aangebracht of indien het aanbrengen of wegnemen daarvan
grotere gevaren meebrengt dan de arbeid ter beveiliging waarvan zij zouden
moeten dienen, zijn ter voorkoming van het gevaar voldoende sterke en
voldoende grote vangnetten op doelmatige plaatsen en wijze aangebracht of
worden doelmatige veiligheidsgordels met vanglijnen van voldoende sterkte
gebruikt dan wel worden andere technische middelen toegepast, die ten minste
een zelfde mate van beveiliging van de in het eerste lid bedoelde arbeid geven.
Daarbij hebben maatregelen gericht op collectieve bescherming de voorrang
boven maatregelen gericht op individuele bescherming.
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