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).

6. Arbeidsmiddelen
Plaatsing en inrichting van bouw en beglaasmachines
•

Artikel 7.4. Deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen
o 1. Een arbeidsmiddel bestaat uit deugdelijk materiaal.
o 2. Een arbeidsmiddel is van een deugdelijke constructie.
o 3. Een arbeidsmiddel is zodanig geplaatst, bevestigd of ingericht en

o

wordt
zodanig gebruikt dat het gevaar dat zich een ongewilde gebeurtenis
voordoet zoals verschuiven, omvallen, kantelen, getroffen worden door het
arbeidsmiddel of onderdelen daarvan, oververhitting, brand, ontploffen,
blikseminslag en directe of indirecte aanraking met elektriciteit zoveel
mogelijk is voorkomen.
4. Artikel 3.17 is van overeenkomstige toepassing.

Werken met machines
•

Artikel 7.17c. Gebruik mobiele arbeidsmiddelen
o 1. Mobiele arbeidsmiddelen met
o

o

o

o

o

o
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een eigen aandrijving worden bediend
door werknemers die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten.
2. Het meerijden van werknemers op mobiele arbeidsmiddelen met eigen
aandrijving is slechts toegestaan op speciaal daartoe ingerichte veilige
plaatsen.
3. Indien tijdens de verplaatsing van een arbeidsmiddel als bedoeld in het
tweede lid, werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt de snelheid van het
arbeidsmiddel zo nodig aangepast.
4. Indien een mobiel arbeidsmiddel zich binnen een werkzone waar
werknemers zich kunnen bevinden, beweegt, worden doeltreffende
verkeersregels vastgesteld.
5. Doeltreffende organisatorische maatregelen worden genomen om te
voorkomen dat werknemers zich bevinden in de werkzone van mobiele
arbeidsmiddelen met eigen aandrijving.
6. Indien voor de goede uitvoering van de werkzaamheden de aanwezigheid
van werknemers in een werkzone als bedoeld in het vijfde lid, is vereist,
worden doeltreffende maatregelen genomen om te voorkomen dat zij door het
mobiele arbeidsmiddel gewond raken.
7. Met een verbrandingsmotor uitgeruste mobiele arbeidsmiddelen
worden op de arbeidsplaats niet gebruikt, tenzij is gezorgd voor voldoende
schone lucht.
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8. Een mobiel arbeidsmiddel wordt niet eerder door de bestuurder verlaten dan
nadat het is stilgezet en is zeker gesteld dat het na het verlaten niet onverhoeds
in beweging komt.

Arbeidsmiddelen voor het werken op hoogte
•

Artikel 7.23. Algemeen
o 1. Indien tijdelijke werkzaamheden

o

o

o

o

o
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op hoogte niet veilig en onder
passende ergonomische omstandigheden op een daartoe geschikte
werkvloer kunnen worden uitgevoerd, worden de meest geschikte
arbeidsmiddelen gekozen om veilige arbeidsomstandigheden te
waarborgen en te handhaven. Om dit te bereiken:
 a. krijgen collectieve veiligheidsmaatregelen voorrang boven
persoonlijke veiligheidsmaatregelen;
 b. zijn de afmetingen van de arbeidsmiddelen:
 1°. afgestemd op de aard van de te verrichten werkzaamheden;
 2°. afgestemd op de voorzienbare belastingen, en
 3°. zodanig dat zonder gevaar doorgang mogelijk is;
 c. worden de meest geschikte toegangsmiddelen voor de tijdelijke
arbeidsplaats op hoogte gekozen afhankelijk van het verkeer, de te
overbruggen hoogte en de gebruiksduur;
 d. biedt het gekozen toegangsmiddel de mogelijkheid van ontruiming
bij dreigend gevaar;
 e. levert het overstappen van een toegangsmiddel op platformen,
vloeren of loopbruggen en omgekeerd geen extra valrisico's op.
2. Met inachtneming van het eerste lid wordt het gebruik van ladders en
trappen als arbeidsplaatsen op hoogte beperkt tot omstandigheden waarin
het gebruik van andere, veiliger arbeidsmiddelen niet gerechtvaardigd is
in verband met het geringe risico, en
 a. vanwege de korte gebruiksduur, of
 b. de bestaande kenmerken van de locaties die de werkgever niet
kan veranderen.
3. Toegangs- en positioneringstechnieken met lijnen worden alleen gebruikt
onder omstandigheden waarin uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld
in artikel 5 van de wet, blijkt dat het werk veilig kan worden uitgevoerd en
waarin het gebruik van andere, veiliger arbeidsmiddelen redelijkerwijs niet
mogelijk is.
4. In het geval, bedoeld in het derde lid, wordt, rekening houdend met de
risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, en met de
duur van de werkzaamheden en met de ergonomische vereisten, voorzien in
een zitje met geschikte toebehoren.
5. Afhankelijk van het te gebruiken arbeidsmiddel worden ter minimalisering
van de aan dit arbeidsmiddel verbonden risico's voor de werknemers, de
nodige maatregelen genomen. Zo nodig worden valbeveiligingen aangebracht.
6. De valbeveiligingen zijn van een zodanige configuratie en sterkte dat vallen
van hoogte wordt voorkomen of dat een eventuele val wordt gestopt, zodanig
dat letsel bij de werknemers zoveel mogelijk wordt voorkomen.
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7. De collectieve valbeveiligingen worden alleen onderbroken daar waar zich
een toegang tot een ladder of trap bevindt.
8. Wanneer de uitvoering van werkzaamheden vereist dat een collectieve
valbeveiliging tijdelijk wordt verwijderd, wordt gezorgd voor doeltreffende,
vervangende veiligheidsvoorzieningen.
9. De werkzaamheden, bedoeld in het achtste lid, worden niet uitgevoerd
zolang deze vervangende voorzieningen niet zijn getroffen.
10. Na de definitieve of tijdelijke beëindiging van de werkzaamheden, bedoeld
in het achtste lid, worden de collectieve valbeveiligingen weer aangebracht.
11. Tijdelijke werkzaamheden op hoogte worden slechts uitgevoerd
wanneer de weersomstandigheden de veiligheid en gezondheid van de
werknemers niet in gevaar brengen.

Gebruik van ladders en trappen
•

Artikel 7.23a. Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van ladders en trappen
o 1. Ladders en trappen worden zodanig geplaatst dat hun stabiliteit

tijdens het
gebruik is gewaarborgd. In ieder geval worden hiertoe de volgende
maatregelen genomen:
a. de steunpunten van draagbare ladders en trappen rusten op een stabiele,
stevige en onbeweeglijke ondergrond van voldoende omvang, zodat de sporten
horizontaal blijven;
b. hangladders worden stevig vastgemaakt en, met uitzondering van
touwladders, zodanig dat zij niet kunnen verschuiven en dat heen en weer
zwaaien wordt vermeden.

o

o
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2. Bij het gebruik van ladders en trappen worden in ieder geval de volgende
maatregelen genomen:
 a. het wegglijden van de voet van draagbare ladders en trappen tijdens
het gebruik wordt tegengegaan door de boven of onderkant van de
ladderbomen vast te zetten, of door middel van een antislipinrichting of
een andere, even doeltreffende oplossing;
 b. toegangsladders steken tenminste 1 meter uit boven het
toegangsniveau, tenzij andere voorzieningen een veilig houvast
mogelijk maken;
 c. meerdelige ladders en schuifladders worden zodanig gebruikt dat de
verschillende delen niet ten opzichte van elkaar kunnen verschuiven;
 d. verrolbare ladders en trappen worden vastgezet voordat zij worden
betreden.
3. Ladders en trappen worden zodanig gebruikt dat de werknemers steeds
veilige steun en houvast hebben. In elk geval mag het met de hand dragen van
lasten op een ladder of een trap niet een veilig houvast belemmeren.
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