ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET
Voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn
Betrokken
Artikel 6
1. De werkgever neemt bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid de
maatregelen die nodig zijn ter voorkoming en beperking van zware ongevallen
waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken en de gevolgen daarvan voor de
veiligheid en de gezondheid van de in het bedrijf, de inrichting of een deel daarvan
werkzame werknemers. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden
regels gesteld met betrekking tot:
a. de categorieën van bedrijven, inrichtingen of delen daarvan ten aanzien
waarvan de werkgever die maatregelen neemt;
b. de gegevens die de werkgever met betrekking tot de bedrijven, inrichtingen
of delen daarvan, bedoeld onder a, op schrift stelt of verstrekt aan de
toezichthouder of aan de werknemers en de andere deskundige personen,
bedoeld in artikel 13, eerste tot en met derde lid, de personen bedoeld in
artikel 14, eerste lid en de arbodienst.
c. de maatregelen die de werkgever neemt ten aanzien van de bedrijven,
inrichtingen of delen daarvan, bedoeld onder a;
d. het tijdstip waarop en de frequentie waarmee wordt voldaan aan de
verplichtingen, bedoeld onder b en c;
e. een verbod op de exploitatie van het bedrijf, de inrichting of een deel
daarvan, indien niet of niet voldoende is voldaan aan een of meer
verplichtingen krachtens dit artikel;
f. het toezicht op de naleving van het bij of krachtens dit artikel bepaalde.
2. Onze Minister kan een bedrijf of een inrichting of een deel daarvan afzonderlijk
aanwijzen ten aanzien waarvan op de werkgever een of meer van de
verplichtingen bedoeld in of krachtens het eerste lid rusten indien zich in verband
met de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen bijzondere gevaren kunnen voordoen
voor de veiligheid en de gezondheid van de daarin werkzame werknemers. Bij de
aanwijzing wordt bepaald op welk tijdstip aan de betreffende verplichtingen moet
zijn voldaan. De werking van de aanwijzing 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.
3. Het niet naleven van de eerste volzin van het eerste lid is een overtreding.
Voorzover het niet naleven van de bij of krachtens het eerste lid gestelde regels is
aangewezen als een strafbaar feit, is dat feit een overtreding.

Algemene verplichtingen van de werknemers
Artikel 11
De werknemer is verplicht om in zijn doen en laten op de arbeidsplaats,
overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar
vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de
andere betrokken personen. Met name is hij verplicht om:
a. arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken;
b. de hem ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de
juiste wijze te gebruiken en na gebruik op de daartoe bestemde plaats op te
bergen, een en ander voor zover niet krachtens deze wet is bepaald dat
werknemers niet verplicht zijn beschermingsmiddelen als vorenbedoeld te
gebruiken;
c. de op arbeidsmiddelen of anderszins aangebrachte beveiligingen niet te
veranderen of buiten noodzaak weg te halen en deze op de juiste wijze te
gebruiken;
d. mede te werken aan het voor hem georganiseerde onderricht bedoeld in
artikel 8;
e. de door hem opgemerkte gevaren voor de veiligheid of de gezondheid
terstond ter kennis te brengen aan de werkgever of degene die namens
deze ter plaatse met de leiding is belast;
Nadere regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden alsmede
uitzonderingen op en uitbreidingen van toepassingsgebied
Artikel 16
1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld in
verband met arbeidsomstandigheden van de werknemers.
2. De in het eerste lid bedoelde regels
a. hebben betrekking op de arbozorg en de organisatie van de arbeid, de inrichting
van de arbeidsplaatsen, het werken met gevaarlijke stoffen en biologische
agentia, de mate van fysieke belasting waaraan werknemers blootstaan, de
fysische factoren die zich op de arbeidsplaats voordoen, de bij de arbeid
gebruikte arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen en de op de
arbeidsplaats te gebruiken veiligheids- en gezondheidssignalering en
b. kunnen mede strekken ter uitvoering van de artikelen 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 14a,
15 en 18.
3. De in het eerste en tweede lid bedoelde regels kunnen inhouden:
a. een verbod om bepaalde bij die maatregel omschreven arbeid te verrichten of te
doen verrichten waaraan bijzondere gevaren voor de veiligheid of de gezondheid
zijn verbonden;
b. een verbod om bepaalde bij die maatregel omschreven arbeid te verrichten of te
doen verrichten, indien met betrekking tot die arbeid niet aan de bij of krachtens
die maatregel vastgestelde voorwaarden of voorschriften is voldaan;
c. een verbod om bepaalde bij die maatregel omschreven gevaarlijke stoffen of
voorwerpen voorhanden te hebben, waaraan bijzondere gevaren voor de
veiligheid of de gezondheid zijn verbonden;

d. een verbod om bepaalde bij die maatregel omschreven gevaarlijke stoffen of
voorwerpen voorhanden te hebben, indien met betrekking tot die stoffen of
voorwerpen niet aan de bij of krachtens die maatregel vastgestelde voorwaarden
of voorschriften is voldaan;
e. een verbod om bepaalde bij die maatregel omschreven arbeid te verrichten of te
doen verrichten indien de werknemers niet arbeidsgezondheidskundig zijn
onderzocht.
4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat deze
wet en de daarop berustende bepalingen geheel of gedeeltelijk niet van toepassing
zijn op:
a. arbeid verricht in of op een luchtvaartuig, dan wel een zeeschip of binnenvaartuig,
dan wel een voertuig op een openbare weg of een spoor- of tramweg;

