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De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor: 

I 

Vóór artikel 15 en het daarbij behorende opschrift wordt een artikel 14a 
met opschrift ingevoegd, luidende: 

Arbodienst 

Artikel 14a 

Verbetering in onderdeel IV 

1. Aan een bedrijf of een inrichting behorende tot een bij algemene maat-
regel van bestuur aangewezen categorie moet een Arbodienst zijn verbon-
den ter bevordering van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in ver-
band met de arbeid. 

2. De Directeur-Generaal van de Arbeid kan een bedrijf of een inrichting 
niet behorende tot een krachtens het eerste lid aangewezen categorie afzon-
derlijk aanwijzen, ten aanzien waarvan de in het eerste lid gestelde verplich-
ting geldt. Hij gaat tot een zodanige aanwijzing niet over dan nadat hij de 
werkgever alsmede de ondernemingsraad onderscheidenlijk de ter zake be-
voegde Commissie of, bij het ontbreken van beide colleges, de belangheb-
bende werknemers in de gelegenheid heeft gesteld hun mening ter zake 
kenbaar te maken. Een aanwijzing is met redenen omkleed en wordt bij ge-
dagtekend schrijven ter kennis van de werkgever gebracht en van de onder-
nemingsraad onderscheidenlijk de ter zake bevoegde Commissie. Indien 
beide colleges ontbreken, brengt de werkgever de inhoud van de aanwijzing 
zo spoedig mogelijk bij gedagtekend schrijven ter kennis van de belangheb-
bende werknemers. 

3. Een bedrijf of inrichting, behorende tot een bij algemene maatregel van 
bestuur aangewezen categorie, voor zover niet reeds aangewezen krachtens 
het eerste en tweede lid, moet zijn aangesloten bij een gezamenlijke Arbo-
dienst. Ten aanzien van vorenbedoelde dienst zijn het vierde, vijfde, zesde 
lid, zevende lid, eerste en tweede zin, achtste en negende lid van toepassing. 

4. De taken van de in het eerste lid bedoelde dienst hebben in ieder geval 
ten doel: 

a. het bevorderen van de veiligheid en de hygiëne van het arbeidsmilieu; 
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b. het beschermen en het bevorderen van de gezondheid van de werkne-
mers voor zover het betreft prob lemen die samenhangen met de verhou-
ding waar in werknemers staan tot hun arbeid en arbeidsmi l ieu; 

c. het bevorderen van het welzi jn in verband met de arbeid. 
Te dien einde is de dienst verpl icht te adviseren aan onderscheidenl i jk 

nauw samen te werken met en bi jstand te verlenen aan de ondernemings-
raad onderscheidenl i jk de ter zake bevoegde Commissie, de werknemers en 
de werkgever. 

5. Een afschrift van een advies, verstrekt op grond van het vor ige lid aan 
de ondernemingsraad onderscheidenl i jk de ter zake bevoegde Commissie 
dan wel de werkgever, word t door de in het eerste lid genoemde dienst ge-
zonden aan de andere parti j . Indien beide colleges ontbreken zorgt de werk-
gever ervoor dat de inhoud van een aan hem gericht advies zo spoedig mo-
geli jk ter kenn isvan de belanghebbende werknemers word t gebracht. De 
dienst brengt jaarli jks aan de ondernemingsraad onderscheidenli jk de ter za-
ke bevoegde Commissie verslag uit omtrent werkzaamheden en bevindin-
gen van het afgelopen jaar onder aanduiding van de problemen die zijns in-
ziens bij het te voeren beleid aandacht verdienen. 

6. Als taken van de Arbodienst worden in ieder geval aangemerkt : 
a. het doen van aanbevel ingen met betrekking tot het algemeen onderne-

mingsbele id voor zover dit mede gericht is op de vei l igheid, de gezondheid, 
en het welzi jn van de werknemers, en met name omtrent de produktie- en 
werkmethoden ; het gebruik van werktu igen, machines, toestel len en ove-
rige hulpmiddelen bij de arbeid alsmede van stoffen die gevaar kunnen ople-
veren voor de vei l igheid en de gezondheid van de werknemer; de inr icht ing 
van de arbeidsplaatsen; de samenstel l ing, toewijzing en inhoud van de ta-
ken van de werknemers; 

b. het zich op de hoogte houden van ontwikkel ingen op het gebied van de 
best bestaande regelen der techniek, de stand van de gezondheidszorg en 
de algemeen aanvaarde opvatt ingen over het welzijn in verband met de ar-
be id ; 

c. het zich op de hoogte stellen van de ervaringen welke zijn opgedaan 
met het op de vei l igheid, de gezondheid en het welzi jn van de werknemer 
gerichte beleid; 

d . het verlenen van bi jstand bij het geven van voor l icht ing en onderr icht 
aan de werknemers in verband met de vei l igheid, de gezondheid en het we i -
zijn in relatie tot de arbeid; 

e. het verr ichten van geneeskundig onderzoek bij het in dienst treden van 
de werknemer ; 

f. het verr ichten van periodiek geneeskundig onderzoek van werknemers, 
die in verband met de ui toefening van hun werkzaamheden aan bijzonder 
gevaar voor hun gezondheid blootstaan; 

g. het doen van aanbevel ingen tot het voorkomen van beroepsziekten; 
h. het medewerken aan het voorkomen en het bestri jden van ongeval len 

en het doen van aanbevel ingen ter zake; 
i. het medewerken aan reval idatie; 
j . het medewerken aan het weren en bestri jden van schadelijke inv loeden, 

waaraan de werknemer in verband met zijn arbeid kan zijn b lootgesteld, zo-
als schadelijke dampen, gassen, stof, schadelijk of hinderl i jk geluid of an-
dere schadeli jke of hinderl i jke t r i l l ingen, of schadelijke st ra l ingen; 

k. het houden van een bedri j fsgeneeskundig spreekuur; 
I. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en ziekte, het doen van aan-

bevel ingen tot het organiseren van de EHBO en tot het plaatsen van het aan 
de eerste hulpdienst verbonden personeel, alsmede het opleiden en het in-
strueren van dit personeel; 

m. het verr ichten van geneeskundig onderzoek van werknemers anders 
dan onder e en f bedoeld; 

n. het medewerken aan het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen 
in het bedrijf of de inr icht ing; 

o. het medewerken aan het verr ichten van arbeidsanalyse; 
p. het verr ichten van werkzaamheden en het bevorderen van maatrege-

len ter beperking van ziekteverzuim; 
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q. het optreden als medisch adviseur van sociale fondsen en instellingen; 
r. het melden aan de werkgever van vermoedens omtrent het vóórkomen 

van beroepsziekten bij werknemers of omtrent gevaar in verband met hun 
arbeid; 

s. het zich op de hoogte houden van de omstandigheden, waaronder de 
arbeid wordt verricht, zoals temperatuur, vochtigheid, luchtbeweging, stof, 
verlichting, geluid, ergonomische geschiktheid en zindelijkheid; 

t. het zich op de hoogte houden van schadelijke invloeden, welke de werk-
nemer door de aard van zijn arbeid, zijn werktijden, zijn arbeidsmilieu of het 
arbeidstempo kan ondervinden, zoals invloeden ten gevolge van ploegen-
arbeid, stukwerk of het automatiseren van het produktieproces; 

u. het analyseren van en rapporteren over met beroepsziekten samen-
hangende arbeidsomstandigheden; 

v. het verlenen van bijstand op het tot stand komen van het jaarplan en 
het jaarverslag; 

w. het doen van aanbevelingen ter verbetering van de arbeidsomstandig-
heden op grond van de stand van de ergonomische wetenschap, de arbeids-
kunde, de arbeidsorganisatieleer en de techniek, een en ander met het oog 
op de bevordering van het welzijn in verband met de arbeid; 

x. het verlenen van bijstand bij het tot stand komen van veiligheidsrap-
porten, ongevalsrapportering en ongevalsanalyse. 

7. De in een dienst als bedoeld in het eerste lid werkzame personen zijn 
verplicht tot geheimhouding van de medische en persoonlijke gegevens die 
hun bij de uitvoering van hun taak ter kennis zijn gekomen. De in de dienst 
werkzame deskundigen oefenen hun taak uit met behoud van hun zelfstan-
dig oordeel op het gebied van hun deskundigheid en van hun onafhankelijk-
heid ten opzichte van degene die aan het hoofd staat van vorenbedoeld be-
drijf of vorenbedoelde inrichting. Op het beëindigen van de dienstbetrekking 
van deze deskundigen is artikel 6b, vijfde lid, van overeenkomstige toepas-
sing. 

8. Een dienst als bedoeld in het eerste lid moet zodanig zijn georgani-
seerd, uitgerust en bemand en zodanig worden geleid dat hij zijn taken naar 
behoren kan vervullen. De deskundigen die binnen een zodanige dienst de 
leiding hebben op het gebied van één of meer van de drie taken bedoeld in 
het vierde lid, moeten rechtstreeks toegang hebben tot degene die aan het 
hoofd staat van het bedrijf of de inrichting waaraan die dienst verbonden is. 

9. a. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden be-
paald in welke gevallen en met inachtneming van welke voorschriften een 
dienst als bedoeld in het eerste lid na het verlenen van eerste hulp verdere 
genees- en heelkundige behandeling mag toepassen ter zake van een be-
drijfsongeval of een beroepsziekte. De voordracht tot een algemene maatre-
gel als bedoeld in dit lid wordt Ons gedaan door Onze Minister en Onze Mi-
nister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne tezamen. 

b. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere rege-
len worden gesteld met betrekking tot het in het vierde tot en met het achtste 
lid bepaalde. Deze regelen kunnen tevens betrekking hebben op de contac-
ten met andere instellingen en instanties en de wijze waarop en de termijnen 
waarbinnen een onderzoek als bedoeld in het zesde lid, onder e, moet wor-
den herhaald. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere taken dan 
die genoemd in het zesde lid als taken van een Arbodienst worden aange-
merkt. 

10. Uit een aanwijzing als bedoeld in het tweede lid vloeit geen verplich-
ting voort zolang daartegen ingevolge artikel 38 een bezwaarschrift kan wor-
den ingediend en zolang omtrent een zodanig bezwaarschrift niet is beslist. 

II 

Artikel 15, derde lid, wordt als volgt gelezen: 
3. De taken van de bedrijfsgezondheidsdienst hebben in ieder geval ten 

doel het beschermen en het bevorderen van de gezondheid van de werkne-
mers voor zover het betreft problemen die samenhangen met de verhou-
ding waarin werknemers staan tot hun arbeid en arbeidsmilieu. Te dien ein-
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de is de dienst verpl icht te adviseren aan onderscheidenl i jk nauw samen te 
werken met en bi jstand te verlenen aan de ondernemingsraad onderschei-
denli jk de ter zake bevoegde Commissie, de werknemer en de werkgever. 
Als behorende tot die taken worden in ieder geval aangemerkt de taken, ge-
noemd in artikel 14a, zesde l id, onder e tot en met v, alsmede a tot en met d 
voor zover het betreft het beschermen en het bevorderen van de gezondheid 
als bedoeld in artikel 14a, derde l id, onder b. Een afschrift van een advies, 
verstrekt op grond van de tweede zin aan de werkgever dan wel de onderne-
mingsraad onderscheidenl i jk de ter zake bevoegde Commissie, wo rd t door 
de bedri j fsgezondheidsdienst gezonden aan de andere part i j . Indien beide 
Colleges ontbreken zorgt de werkgever ervoor dat de inhoud van een aan hem 
gericht advies zo spoedig mogel i jk ter kennis van de belanghebbende werk-
nemers word t gebracht. De dienst brengt jaarli jks aan de ondernemingsraad 
onderscheidenl i jk de ter zake bevoegde Commissie verslag uit omtrent 
werkzaamheden en bevindingen van het afgelopen jaar onder aanduid ing 
van de prob lemen die zijns inziens bij het te voeren beleid aandacht verdie-
nen. 

III 

In artikel 15 word t na het derde lid een nieuw vierde lid ingevoegd, lu iden-
de: 

4. Bij a lgemene maatregel van bestuur kan worden bepaald welke taken 
l iggend op het gebied van de bevorder ing van het welzi jn in verband met ar-
beid door een bedri j fsgezondheidsdienst moeten worden vervuld. 

IV 

In artikel 15, v ierde l id , worden de laatste twee zinnen als volgt gelezen: 
De in de dienst werkzame artsen en deskundigen op het gebied van het 

welzi jn, oefenen hun taak uit met behoud van hun zelfstandig oordeel op het 
gebied van hun deskundigheid en van hun onafhankel i jkheid ten opzichte 
van degene die aan het hoofd staat van vorenbedoeld bedrijf of vorenbe-
doelde inr icht ing. Op het beëindigen van de dienstbetrekking van de in de 
dienst werkzame artsen en vorenbedoelde andere deskundigen is artikel 6b, 
vi j fde l id, van overeenkomst ige toepassing. 

V 

Het opschrif t boven artikel 16 word t als volgt gelezen: 

Veiligheidsdienst, veiligheidsdeskundigen 

VI 

In artikel 16, derde lid word t na de tweede volzin de volgende volzin inge-
voegd : 

Als behorende tot die taken worden in ieder geval aangemerkt de taken in 
artikel 14a, zesde l id, onder h, j , v en x alsmede a tot en met d voor zover het 
betreft het bevorderen van de vei l igheid en de hygiëne als bedoeld in artikel 
14a, vierde l id, onder a. 

VII 

Aan artikel 16, derde l id, word t de vo lgende volzin toegevoegd: 
De dienst brengt jaarli jks aan de ondernemingsraad onderscheidenl i jk de 

ter zake bevoegde Commissies verslag uit omtrent werkzaamheden en be-
v indingen van het afgelopen jaar onder aanduiding van de problemen die 
zijns inziens bij het te voeren beleid aandacht verdienen. 
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VII A 

In artikel 16, vijfde lid, wordt de laatste zin van het vijfde lid als volgt gele-
zen: Op het beëindigen van de dienstbetrekking van een veiligheidskundige 
als bedoeld in het eerste, tweede of vierde lid, is artikel 6b, vijfde lid, van over-
eenkomstige toepassing. 

VIM 

Artikel 17 vervalt. 

IX 

In artikel 18, eerste lid, wordt: 
A. In plaats van «over te gaan tot instelling van een bedrijfsgezondheids-

dienst, een veiligheidsdienst of een dienst als bedoeld in artikel 17,» gelezen: 
over te gaan tot instelling van een dienst als bedoeld in artikel 14a, 15 of 16. 

B. In plaats van «de bedrijfsgezondheidszorg onderscheidenlijk de zorg 
voor de veiligheid en de hygiëne van het arbeidsmilieu» gelezen: de vervul-
ling van de taken die op de in artikel 14a, 15 onderscheidenlijk 16 bedoelde 
diensten rusten. 

C. Aan het slot de volgende zin toegevoegd: De dienst brengt jaarlijks aan 
de ondernemingsraad onderscheidenlijk de ter zake bevoegde Commissie 
verslag uit omtrent werkzaamheden en bevindingen van het afgelopen jaar 
onder aanduiding van de problemen die zijns inziens bij het te voeren beleid 
aandacht verdienen. 

X 

Artikel 18, tweede lid, wordt als volgt gelezen: 
2. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regelen gesteld 

met betrekking tot een gezamenlijke dienst als bedoeld in het eerste lid. Deze 
regelen hebben in ieder geval betrekking op het beheer, de rechtsvorm en 
de bestuurssamenstelling, alsmede op de wijze waarop de werknemers van 
de aangesloten bedrijven of inrichtingen in het beheer en het bestuur zijn 
vertegenwoordigd. 

XI 

Na artikel 18 wordteen nieuw artikel 18a met opschrift ingevoegd, luiden-
de: 

Arbeidsinstituten 

Artikel 18a 

1. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat bedrijven 
of inrichtingen, behorende tot een bij die maatregel aangewezen categorie 
en ten aanzien waarvan artikel 15,16 of 17 van toepassing is, tevens moeten 
zijn aangesloten bij een Arbo-instituut voor de veiligheid, de gezondheid en 
het welzijn in verband met de arbeid. 

2. Een zodanig instituut heeft tot taak de in het eerste lid bedoelde bedrij-
ven of inrichtingen voorlichting en informatie te verschaffen en onderzoek te 
verrichten met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in 
verband met de arbeid. 

3. Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, worden bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regelen gesteld met be-
trekking tot een zodanig instituut. Deze regelen hebben in ieder geval be-
trekking op het beheer daarvan en op de wijze waarop werkgevers en werk-
nemers van de daarbij aangesloten bedrijven of inrichtingen daarin zijn ver-
tegenwoordigd. In elk geval zijn de werkgevers en werknemers gelijkelijk 
vertegenwoordigd. 
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XII 

Artikel 19, eerste lid, wordt als volgt gelezen: 
1. Een dienst als bedoeld in artikel 14a, 15,16 of 18 moet door Onze Minis-

ter zijn erkend. 

XIII 

Aan artikel 19, tweede lid, wordt de volgende volzin toegevoegd: «Een er-
kenning van een dienst, als bedoeld in artikel 15,16 of 18, eindigt in ieder ge-
val indien ten aanzien van het betreffende bedrijf of de betreffende inrichting 
een dienst wordt voorgeschreven als bedoeld in artikel 14a. 

XIV 

Aan artikel 19 wordt een nieuw zesde lid toegevoegd, luidende: 
6. Alvorens een dienst als bedoeld in artikel 18 wordt erkend, stelt Onze 

Minister de betreffende Districtscommissie in de gelegenheid te worden ge-
hoord. 

XV 

In artikel 20, onderdeel a, wordt na «worden gevormd» ingevoegd: «voor 
zover er geen ondernemingsraad aanwezig is». 

XVI 

Artikel 20, onderdeel b, wordt als volgt gelezen: 
b. zorgt de werkgever ervoor dat aan de daartoe aangewezen bedrijven of 

inrichtingen een dienst als bedoeld in artikel 14a, 15 of 16 is verbonden on-
derscheidenlijk dat de daartoe aangewezen bedrijven of inrichtingen zijn 
aangesloten bij een dienst als bedoeld in artikel 14a, derde lid, of bij een in-
stituut als bedoeld in artikel 18a. 

B. Bakker 
Toussaint 
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