
Bijlage 
Afdeling 9. Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie  
 
Artikel 1.40. Definitie 
In deze afdeling wordt verstaan onder richtlijn: Richtlijn nr. 92/85/EEG van 
de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 oktober 1992 
betreffende maatregelen ter bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid van werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie (PbEG L 348). 
 
Artikel 1.41. Risico-inventarisatie en evaluatie 
Indien in een bedrijf of inrichting een zwangere werknemer of een 
werknemer tijdens de lactatie werkzaam is of pleegt te zijn, wordt in de 
risico-inventarisatie en evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, in het 
bijzonder aandacht besteed aan de niet-limitatieve lijst van agentia, 
procédés en arbeidsomstandigheden, opgenomen in bijlage I bij de richtlijn. 
 
Artikel 1.42. Organisatie van de arbeid 
• 1. Onverminderd artikel 4:5 van de Arbeidstijdenwet, organiseert de 

werkgever de arbeid van een zwangere werknemer en een werknemer 
tijdens de lactatie zodanig, richt de arbeidsplaats zodanig in, past een 
zodanige productie- en werkmethode toe en laat zodanige 
arbeidsmiddelen gebruiken, dat de arbeid voor die werknemer geen 
gevaren met zich kan brengen voor haar veiligheid en gezondheid en 
geen terugslag kan veroorzaken op de zwangerschap of lactatie. 

• 2. Indien nakoming van het eerste lid redelijkerwijs niet mogelijk is, 
wordt door een tijdelijke aanpassing van de arbeid of door een tijdelijke 
aanpassing van de arbeids- en rusttijden voorkomen dat gevaar voor de 
veiligheid en gezondheid van de zwangere werknemer en de 
werknemer tijdens de lactatie wordt veroorzaakt, en wordt voorkomen 
dat een terugslag kan worden veroorzaakt op de zwangerschap of 
lactatie. 

• 3. Indien nakoming van het tweede lid redelijkerwijs niet mogelijk is, 
wordt aan de zwangere werknemer en de werknemer tijdens de lactatie 
tijdelijk andere arbeid gegeven. 

• 4. Indien nakoming van het derde lid redelijkerwijs niet mogelijk is, 
worden de zwangere werknemer en de werknemer tijdens de lactatie 
tijdelijk vrijgesteld van het verrichten van arbeid. 

 


