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1. VOORWOORD 
 

In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de wet- en regelgeving op het terrein 
van de arbeidsomstandigheden op de BES-eilanden. Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen. Deze 
onderdelen zijn in deze rapportage als afzonderlijke delen opgenomen.  

Het betreft: 

Deel 1: vergelijking van de wet- en regelgeving in Europees Nederland en Caribisch Nederland. 

Deel 2: toelichtende teksten op gewenste wijzigingen per arbeidsthema en handhaving en toezicht. 

Deel 3: algemene suggestiesvoor nieuwe regelgeving op het gebied van de arbeidsveiligheid op de 
BES-eilanden. 

Het rapport biedt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de nodige handvatten om de 
wet- en regelgeving op het gebied van de arbeidsveiligheid op de BES-eilanden de komende jaren te 
herzien. In het algemeen, maar ook in het bijzonder ten aanzien van enkele thema’s en actuele 
onderwerpen als asbest, duikarbeid en fysieke veiligheid. De handvatten hebben betrekking op zowel 
de inhoud als het proces.  

De delen 1 en 2 geven antwoord op de gestelde onderzoeksvragen. Er wordt aangegeven wat er 
gelet op de Europees Nederlandse wet- en regelgeving inclusief ILO–verdragen, (nog) geregeld zou 
kunnen worden voor de BES-eilanden. Indien bepaalde wet- of regelgeving niet 1 op 1 toepasbaar is 
op de BES-eilanden, dan is dat in tekst opgenomen en wordt een (werkbaar) alternatief voorgesteld 
indien dat voorhanden is. Het betreft hier de wat-vraag. Dus de inhoud. 

In deel 3 wordt aangegeven hoe vanuit de optiek van de onderzoekers tot de gewenste wet- en 
regelgeving op de BES-eilanden kan worden gekomen. Het gaat hier met name om de weg welke 
bewandeld kan worden om tot passende wet- en regelgeving te komen. Het uitgangspunt van een 
deugdelijke arbeidsveiligheid voor alle werknemers staat hierbij voorop. In dit deel wordt met andere 
woorden de hoe-vraag behandeld. 
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1. Inleiding 
In dit deel staat de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden in Europees 
Nederland en op de BES-eilanden centraal. De geldende regels worden met elkaar vergeleken. Aan 
het einde van dit deel worden conclusies getrokken. 

 

2. Wet- en regelgeving in Caribisch Nederland 

2.1 Algemeen 
De wet- en regelgeving op arbogebied in Caribisch Nederland is niet zeer uitgebreid. Deze bestaat 
voor een belangrijk deel uit voormalige Antilliaanse landsverordeningen en -besluiten of zijn daarop 
gebaseerd. De ‘omzetting’ van deze verordeningen en besluiten van het land Nederlandse Antillen 
naar rijksregelgeving heeft plaatsgevonden op 10-10-2010. Deze omzetting hield feitelijk in dat reeds 
bestaande regelgeving op die datum – soms op details geactualiseerd - opnieuw in werking trad, 
maar dan in vorm van wetten en rijksbesluiten. Ten opzichte van de ‘oude’ landsregelgeving zijn als 
gevolg van de transitie geen fundamentele wijzigingen doorgevoerd. Bovendien zijn aan de 
wetgeving van ná 10-10-2010 - op enkele wijzigingen na - geen nieuwe regelingen of onderwerpen 
toegevoegd.  
 

2.2  Wetgeving Caribisch Nederland 
Concreet is in Caribisch Nederland de volgende wetgeving op arbogebied (uitgesplitst naar wetten en 
onderliggende besluiten) van toepassing:  

-  Arbeidswet 2000 BES 
  Arbeidsbesluit Hotels, Restaurants en Casino’s 2000 BES 
  Arbeidsbesluit Jeugdigen BES 
- Arbeidsveiligheidswet BES  
  Arbeidsveiligheidsbesluit I  
  Arbeidsveiligheidsbesluit II 
  Arbeidsveiligheidsbesluit III 
-  Wet arbeid vreemdelingen BES 
  Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen BES 
- Stuwadoorswet 1946 
  Stuwadoorsbesluit BES 
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Waarbij:  

-  De Arbeidswet 2000 BES van toepassing is op het verrichten en laten verrichten van arbeid met 
inbegrip van regelingen aangaande arbeidsduur, werktijden en rusttijden. Dit wordt nader 
uitgewerkt voor horecapersoneel en minderjarigen in respectievelijk het Arbeidsbesluit Hotels 
Restaurants en Casino’s 2000 BES en het Arbeidsbesluit Jeugdigen BES.  

-  De Arbeidsveiligheidswet BES het kader vormt voor algemene veiligheid op de werkplek, en een 
nadere uitwerking kent in de vorm van drie besluiten waarin met name de arbeidsveiligheid in de 
bouw, met betrekking tot bouwmaterialen en ten aanzien van het werken met gevaarlijke stoffen 
en gasflessen, wordt beschreven. Daarnaast bevatten de besluiten vrij basale eisen waaraan de 
inrichting van de werkomgeving moet voldoen, zoals licht, verse lucht, een plek om te eten, etc. In 
de arbeidsbesluiten zijn tot slot voorwaarden opgenomen voor het verrichten van arbeid in meer 
gevaarlijke werksituaties (met name wanneer het gaat om de bouw, metaal- of houtbewerking).  

-  In de Wet Arbeid vreemdelingen BES zijn grondslag en procedures rond de 
tewerkstellingsvergunning voor buitenlandse arbeidskrachten vastgelegd en in het onderliggende 
Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen BES de criteria waaraan de aanvrager moet voldoen.  

- De Stuwadoorswet 1946 BES biedt een grondslag om nadere voorschriften te geven die gelden 
voor stuwadoorsbedrijven over de veiligheid van het werk, het voorkomen van ongevallen en 
schade aan de gezondheid van de werknemers, de arbeidsduur en rusttijden en de inrichting van 
de werkplaatsen.  

 

2.3 Overige wetgeving 
Deze wetgeving op arbogebied in Caribisch Nederlandwordt aangevuld met wetgeving waarin 
zijdelings andere arbogerelateerde onderwerpen aan bod komen. Hierbij gaat het om:  

-  Wet ziekteverzekering BES: regelt uitkering en premies van werknemers in geval van ziekte. 

-  Wet ongevallenverzekering BES: regelt uitkering en premies van werknemers bij ongevallen en 
arbeidsongeschiktheid. 

-  Wet minimumloon BES: beschermt medewerkers tegen financiële uitbuiting door werkgevers. 

-  Vakantiewet 1949 BES: legt vakantieperioden en feestdagen vast. 

-  Wet tot inschrijving van arbeidskrachten 1945 BES: regelt de registratie van degenen die een 
dienstbetrekking hebben op de eilanden (door middel van een z.g. ‘werkboekje’). 

-  Wet op het ter beschikking stellen arbeidskrachten BES: bevat regels en voorwaarden over het 
aanbieden van arbeid (uitzendwerk). 



Wet- en regelgeving arbeidsomstandigheden in Caribisch Nederland 
Caribida Advies  
Versie: 23 mei 2018 

11 
 

-  Wet winkelsluiting BES: regelt openings- en sluitingstijden van winkels (houdt verband met 
Arbeidswet 2000 BES). 
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-  Arbeidsgeschillenwet 1946 BES: bevat regelingen omtrent bemiddeling en een scheidsgerecht in 
geval van collectieve arbeidsconflicten en stakingen. 

-  Wetboek van Strafrecht BES: misdrijven of extreme overtredingen op de werkvloer worden via 
het strafrecht afgedaan: denk hierbij aan geweld, ongewenste intimiteiten of grove nalatigheid 
van een werkgever. 

-  Burgerlijk Wetboek BES: bevat regelingen over het verbod op discriminatie, goed werkgeverschap 
en arbeidscontracten. 

-  Wet collectieve Arbeidsovereenkomst BES: vastlegging van algemeen geldende 
arbeidsvoorwaarden van bedrijfssectoren voor bepaalde tijd. 

-  Ambtenarenwet BES: de rechtspositie en bezoldiging van ambtenaren komen hier aan de orde, 
maar ook de plichten van ambtenaren (waaronder geheimhouding). 

-  Wet Administratieve Rechtspraak BES: beschrijft procedures rond beëindiging van 
arbeidscontracten, alsmede rond beroepschriften ingevolge de Cessantiawet en inzake sociale en 
volksverzekeringen.    

Bovenstaande wetten houden vooral indirect verband met de in 2.2 genoemde wetgeving op 
arbogebied. Doordat de inhoud van deze gerelateerde wetgeving bovendien niet direct van 
toepassing is op de arbo-onderwerpen (w.o. asbest, duikarbeid, fysieke belasting, etc.) die in de 
hoofdstukken 2 en 3 wordt behandeld, blijft deze verder buiten beschouwing.  

Zowel de arbowetgevingals de overige wetten die hierboven genoemd zijn, zijn op 10-10-2010 in 
werking getreden. Nadien hebben er enkele redactionele (géén beleidsmatige) wijzigingen binnen 
afzonderlijke wetten plaatsgevonden, maar zijn er geen nieuwe wetten of thema’s bijgekomen.  

In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de inhoud van deze wetten in relatie tot relevante 
arbo onderwerpen als fysieke belasting, werkmilieu, arbeidsmiddelen, BHV, etc. Dan komt ook aan 
de orde of de omschrijvingen van deze onderwerpen in de wetgeving nog aansluiten bij de huidige 
inzichten op het gebied van veilig en gezond werken.  
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2.4 Lokale regelgeving 
Binnen de lokale regelgeving, te weten de eilandsverordeningen en –besluiten, wordt nauwelijks 
aandacht besteed aan arboaspecten. Mondjesmaat kunnen wel enkele arbogerelateerde 
onderwerpen worden gevonden. Voorbeelden zijn de Drank & Horecaverordening (hygiëne - en 
veiligheidseisen binnen de lokaliteit), het Horecabesluit Bonaire, de Dienst- en Wachttijdenregeling 
Brandweerdienst Bonaire en het Eiland besluit Onderwaterpark Bonaire. De laatste bevat enkele 
veiligheidseisen die betrekking hebben op het werken met duikflessen (drukhouders). Deze lokale 
bepalingen zijn echter incidenteel van aard, waarbij er geen expliciete relatie is met de hierboven 
genoemde arbowetgeving. Een en ander is bovendien ruim vóór de staatkundige vernieuwing in 
werking getreden. Hierbij zij opgemerkt dat genoemde regelgeving afkomstig is van Bonaire. Op Saba 
en Sint Eustatius is deze niet van kracht. 

 

2.5 Arbo gerelateerde regelgeving BES-eilanden 
In onderstaand schema is de thans geldende arbogerelateerde regelgeving voor de BES-eilanden 
weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt in lokale en rijksregelgeving.  

Rijksregelgeving BES  Lokale Regelgeving 
Bonaire  

Lokale Regelgeving 
Sint Eustatius 

Lokale Regelgeving 
Saba 

Arbeidswet 2000 BES Drank- en 
Horecaverordening 
Bonaire 

ontbreekt 

 

ontbreekt 

 

Arbeidsbesluit Hotels, 
restaurants en casino’s 
200 BES 

Drank- en 
Horecabesluit Bonaire 

Arbeidsbesluit Jeugdigen 
BES 

Eiland besluit 
onderwaterpark 
Bonaire 

Arbeidsveiligheidswet 
BES 

Dienst- en 
Wachttijdenregeling 
Brandweerdienst 
Bonaire 

Arbeidsbesluit I, II en III 
BES 
Wet arbeid 
vreemdelingen BES  
Besluit uitvoering Wet 
arbeid vreemdelingen 
BES 
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In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de arbogerelateerde wet- en regelgeving van de BES-
eilanden wanneer het gaat om arbothema’s als gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen, asbest, fysieke 
belastingen, etc.  
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3. Arbothema’s en handhaving in Caribisch Nederland 
 

3.1 Algemeen 
Het ministerie van SZW heeft ons verzocht te onderzoeken op welke wijze onderstaande arbo 
onderwerpen zijn verwerkt in de in de Caribische en Europees-Nederlandse wetgeving: 

- asbest;  

- duikarbeid; 

- fysieke belasting; 

- gevaarlijke stoffen; 

- arbeidsmiddelen; 

- persoonlijke beschermingsmiddelen;  

- RI&E (risico inventarisatie en evaluatie);  

- preventiemedewerker, en 

- BHV (bedrijfshulpverlening).  

 

Om alle relevante onderwerpen te dekken en het toezicht van de inspectie op arbogebied te 
verbeteren zijn daaraan nog twee relevante thema’s toegevoegd, te weten: veilige & gezonde 
werkomgeving (w.o. preventie) en melding arbeidsongevallen. 

In de volgende paragrafen wordt zowel voor de rijksregelgeving in Caribisch Nederland als voor de 
lokale regelgeving op de BES-eilanden nagegaan hoe deze onderwerpen ‘scoren’. Aansluitend wordt 
gekeken naar de wijze waarop handhaving en toezicht op de BES-eilanden zijn geregeld voor deze 
onderwerpen.  
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3.2  Arbothema’s in de Caribische wetgeving 
In onderstaande schema’s worden de in de vorige paragraaf genoemde thema’s betrokken op respectievelijk de rijks- en de lokale regelgeving die van kracht 
is in Caribisch Nederland. Het beeld dat dit oplevert, wordt in paragraaf 3.3 toegelicht. 

 

         Onderwerp 

 

Regelgeving 

Arbeidswet 
2000 BES 

Arbeidsbesluit 
hotels, 
restaurants en 
casino’s 

Arbeidsbesluit 
Jeugdigen 
(van 15 tot 18 
jaar) 

Arbeids-
veiligheidswet 

Arbeidsveiligheids-
besluit I, II en III 

Stuwadoorswet 
1946 BES 

Stuwadoorsbesluit 
BES 

        

Asbest ja 
voor 
jeugdigen 

nee nee Nee nee ja ja 

Duikarbeid nee nee nee nee nee nee nee 

Fysieke belasting ja 
voor 
jeugdigen 

nee ja nee ja nee nee 

Gevaarlijke stoffen ja 
voor 
jeugdigen 

nee ja Ja ja ja ja 

Arbeidsmiddelen ja 
voor 
jeugdigen  

nee ja Ja ja ja ja 
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Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

ja 
voor 
jeugdigen  

nee ja 

 

Ja ja ja ja 

RI&E nee nee nee nee nee nee nee 

Preventiemedewerker nee nee nee nee nee nee  

BHV nee nee nee ja ja ja ja 

Veilige en gezonde 
werkomgeving  
(waaronder preventie) 

ja 
voor 
jeugdigen 

nee ja ja ja ja ja 

Melding 
arbeidsongevallen 

nee nee nee ja ja nee nee 
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Regelgeving van de afzonderlijke BES-eilanden  

Onderwerp 

 

Regelgeving 

Drank- en 
horeca 
verordening 
Bonaire 

Horeca besluit 
Bonaire 

Eiland besluit 
onderwater park 
Bonaire 

Dienst- en 
werktijden regeling 
Bonaire  

     

Asbest nee nee nee nee 

Duikarbeid nee nee ja nee 

Fysieke belasting nee nee nee nee 

Gevaarlijke stoffen nee nee nee nee 

Arbeidsmiddelen nee 
 

nee nee nee 

Persoonlijke beschermings 

Middelen 

nee nee nee 

 

nee 

RI&E nee nee nee nee 

Preventiemedewerker nee nee nee nee 

BHV nee nee nee nee 

Veilige en gezonde 
werkomgeving  
(waaronder preventie) 

ja ja nee nee 

Melding arbeidsongevallen nee nee nee nee 
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3.3 Toelichting op de schema’s 
Hieronder worden de schema’s uit de vorige paragraaf per arbothema aan de hand van de 
(wets)artikelen verder toegelicht.  

Asbest 

Het begrip ‘asbest’ komt niet voor in de Caribische wet- en regelgeving. De formuleringen in 
bepaalde artikelen zijn wel zo geformuleerd (gevaarlijke arbeid, gevaarlijke stoffen) dat daaronder 
ook het (voorkomen van het) gevaar aan blootstelling van asbest onder kan worden geschaard. Het 
gaat hierbij om: 

• Artikel 21 Arbeidswet 2000 BES. Ten aanzien van de jeugdige werknemer (vanaf 15 jaar tot 
18 jaar) is bepaald dat deze geen gevaarlijke arbeid mag verrichten. Wat onder gevaarlijke 
arbeid wordt verstaan is geregeld in het Arbeidsbesluit jeugdigen BES.  

• Artikel 2, eerste lid, aanhef, onder b, Arbeidsbesluit jeugdigen BES. Dit artikellid bepaalt dat 
een jeugdige geen arbeid mag verrichten waarbij het gevaar bestaat dat schadelijke stoffen 
bij de verwaarlozing van de persoonlijke hygiëne via de mond in het organisme worden 
opgenomen. 

• Artikel 2, tweede lid, Arbeidsbesluit jeugdigen BES. Dit artikellid bepaalt dat een jeugdige 
geen arbeid mag verrichten die kennelijk of naar het oordeel van de minister het gevaar met 
zich brengt dat schadelijke stoffen in zodanige mate in het organisme worden opgenomen, 
dat een nadelige invloed op de gezondheid is te duchten. 

• Artikel 18 van het Stuwadoorsbesluit BES. Dit artikel bevat voorschriften ter voorkoming van 
schade aan de gezondheid (aanwenden van doeltreffende middelen tot afvoer van stof 
bijvoorbeeld).  

Duikarbeid 

Artikelen 14, 15, 16 en 17 van het EilandbesluitOnderwaterpark Bonaire. Stelt regels waaraan 
duikbedrijven moeten voldoen, waaronder het gebruik van compressoren en drukvaten. Verder zijn 
duikbedrijven verplicht de luchtkwaliteit eenmaal per kwartaal te laten onderzoeken. Aan boord van 
vaartuigen voor het transport van duikers dienen zuurstofbeademingsapparatuur en een EHBO- 
verbanddoos aanwezig te zijn (op dit thema is een overlap met arbeidsmiddelen en persoonlijke 
beschermingsmiddelen). 

Fysieke belasting 

• Artikel 21 Arbeidswet 2000 BES. Ten aanzien van de jeugdige werknemer (vanaf 15 jaar tot 
18 jaar) is bepaald dat deze geen gevaarlijke arbeid mag verrichten. Wat onder gevaarlijke 
arbeid wordt verstaan is geregeld in het Arbeidsbesluit jeugdigen BES.  

• Artikel 6 Arbeidsbesluit jeugdigen BES. Dit artikellid bepaalt een jeugdige geen arbeid mag 
verrichten met of aan gereedschappen of werktuigen, waarbij zodanige trillingen op 
lichaamsorganen of orgaansystemen worden overgebracht dat gevaar bestaat dat deze 
worden beschadigd. 
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• Artikel 7 Arbeidsbesluit jeugdigen BES. Dit artikellid bepaalt dat een jeugdige geen arbeid 
mag verrichten waarbij hij veelvuldig zware lasten moet heffen of dragen, of dat hij 
gedurende langere tijd achtereen ongunstige werkhoudingen moet aannemen. 

• Artikel 8 Arbeidsbesluit jeugdigen BES. Dit artikellid bepaalt dat een jeugdige geen arbeid 
mag verrichten, die door de daarbij gevergde inspanning tot een belasting graad leidt die ten 
aanzien van hem onaanvaardbaar is te achten. 

• Artikel 9 Arbeidsbesluit jeugdigen BES. Dit artikellid bepaalt dat een jeugdige geen machine 
gebonden arbeid mag verrichten, waaronder begrepen werkzaamheden aan de lopende 
band, waarbij hij regelmatig terugkerende handelingen moet verrichten op tijdstippen welke 
door de machine zodanig worden bepaald, dat kennelijk of naar het oordeel van de minister 
de binding van de jeugdige persoon aan het arbeidsproces schadelijk is voor zijn gezondheid 
of lichamelijke ontwikkeling. 

• Artikel 27 Arbeidsbesluit jeugdigen BES. In dit artikel zijn de omstandigheden opgenomen 
waarin een jeugdige niet mag werken omdat deze naar het oordeel van de minister een 
uitgesproken negatieve invloed uitoefenen op zijn ontwikkeling (bijvoorbeeld een 
omstandigheid die visueel, door stank of anderszins weerzin opwekt).  

Gevaarlijke stoffen 

• Artikel 21 Arbeidswet 2000 BES. Ten aanzien van de jeugdige werknemer (vanaf 15 jaar tot 
18 jaar) is bepaald dat deze geen gevaarlijke arbeid mag verrichten. Wat onder gevaarlijke 
arbeid wordt verstaan is geregeld in het Arbeidsbesluit jeugdigen BES.  

• Artikel en 2, 3, 4 en 26 Arbeidsbesluit jeugdigen BES. Deze bepalingen zien op het verrichten 
van arbeid in de nabijheid van stoffen die een gevaar op kunnen leveren van de gezondheid 
van de jeugdige, of stoffen die explosief van aard zijn.  

• Artikelen 48, 59, 60, 114 t/m 120, 122 t/m 130, 134 en 135 Arbeidsveiligheid besluit I BES. 
Deze artikelen noemen de maatregelen die moeten worden genomen om medewerkers te 
beschermen tegen mogelijke blootstelling aan schadelijke stoffen.   

• Artikelen 2 t/m 7 van het Arbeidsveiligheid besluit III BES. Deze artikelen regelen de 
voorwaarden voor het gebruik van reservoirs met butaan of propaan.  

• Artikelen 16, 18, 20 en 21 Stuwadoorsbesluit BES. Deze artikelen hebben betrekking op het 
werken met (gevaarlijke) stoffen en wat de werkgever moet doen om zijn werknemers te 
beschermen (zoals het beschikbaar stellen van drank die de schadelijke werking van 
bepaalde stoffen kan tegen gaan of het treffen van voorzieningen om schadelijke/hinderlijke 
gassen, dampen en stof af te voeren.  

Arbeidsmiddelen 

• Artikel 21 Arbeidswet 2000 BES. Ten aanzien van de jeugdige werknemer (vanaf 15 jaar tot 
18 jaar) is bepaald dat deze geen gevaarlijke arbeid mag verrichten. Wat onder gevaarlijke 
arbeid wordt verstaan is geregeld in het Arbeidsbesluit jeugdigen BES.  

• Artikelen 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21 en 25 Arbeidsbesluit jeugdigen BES. Al deze 
artikelen zien op een verbod van het verrichten van werkzaamheden door jeugdigen met 
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behulp van middelen die gevaarlijk kunnen zijn (zoals het rijden van een heftruck, besturen 
van bepaalde machines e.d.).  

• Artikelen 102, 103 en 105 van het Arbeidsveiligheidbesluit I BES. Deze artikelen noemen de 
veiligheidseisen die aan de middelen worden gesteld in bepaalde werkomgevingen (denk aan 
hijskranen en hefwerktuigen).   

• Artikelen 1 t/m 24, 27 t/m 34, van het Arbeidsveiligheidbesluit II BES. Deze artikelen stellen 
specifieke eisen waaraan middelen waarmee gewerkt wordt (steigers, ladders, werkvloeren, 
kranen, hijstoestellen, etc.) moeten voldoen. 

• Artikelen 1 t/m 15 Stuwadoorsbesluit BES. Deze artikelen geven voorschriften over de eisen 
waar de arbeidsmiddelen bij de te verrichten werkzaamheden en het vervoer van en naar de 
plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht (zoals steigers, ladders, loopplanken, 
voer- en vaartuigen etc.) aan moeten voldoen.  

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 

In de Caribische regelgeving wordt geen gewag gemaakt van het inventariseren van risico’s of het 
(verplicht) voeren van beleid om ongevallen en ongewenste situaties op de werkvloer te voorkomen.  

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

• Artikel 21 Arbeidswet 2000 BES. Ten aanzien van de jeugdige werknemer (vanaf 15 jaar tot 
18 jaar) is bepaald dat deze geen gevaarlijke arbeid mag verrichten. Wat onder gevaarlijke 
arbeid wordt verstaan is geregeld in het Arbeidsbesluit jeugdigen BES.  

• Artikel 5 Arbeidsbesluit jeugdigen BES. Een jeugdige mag geen arbeid verrichten waarbij 
zonder gehoorbeschermer het geluiddrukniveau in de gehoorgang hoger is dan 90 dB(A). 

• Artikelen 19, 49, 58, 81, tweede lid, 84, 89, 104, 112, 113, 121, 133 Arbeidsveiligheidsbesluit I 
BES. Deze artikelen noemen expliciet de middelen die door medewerkers gebruikt moeten 
worden om onder de genoemde omstandigheden in het besluit hun werk veilig te kunnen 
uitvoeren.  

• Artikelen 25, 26, 35, 38, tweede lid, 39 van het Arbeidsveiligheidsbesluit II BES. Deze artikelen 
noemen expliciet de middelen die door medewerkers gebruikt moeten worden om onder de 
genoemde omstandigheden in het besluit hun werk veilig te kunnen uitvoeren. Dit besluit 
ziet vooral op werkzaamheden op steigers, het afschermen van openingen, werken op het 
dak, werken met hijswerktuigen etc.). 

• Artikelen 17, 18, 21 Stuwadoorsbesluit BES. Deze artikelen geven voorschriften over de 
middelen die aan de werknemers ter beschikking moeten worden gesteld om veilig hun werk 
te kunnen doen (denk aan gepast schoeisel, brillen, werkkleding etc).  

Preventiemedewerker 

Het aanwijzen van een preventiemedewerker in de vorm van een persoon die de werkgever 
adviseert op het gebied van risico’s en het voorkomen van onwenselijke situaties op de werkvloer is 
niet geregeld.  
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BHV 

Het Arbeidsveiligheidsbesluit I BES kent niet een met naam en toenaam aangestelde BHV-er zoals 
Nederland kent. Er zijn echter wel bepalingen opgenomen die bepaalde werkgevers ertoe verplichten 
om in geval van machinale houtbewerking, machinale metaalbewerking, steen-, tegel- of 
buizenfabricage deskundige mensen in de organisatie te hebben die (eerste) hulp kunnen verlenen 
bij ongevallen. Ook geldt de verplichting in bepaalde situaties doelmatige middelen voorhanden te 
hebben om medewerkers bijvoorbeeld te redden (bij verdrinking). Zie de artikelen 50 t/m 55. 

Artikel 6 van het Stuwadoorsbesluit BES kent de verplichting dat wanneer op een zeeschip 10 of 
meer personen of in een loods op een afgesloten terrein 25 of meer personen stuwadoorsarbeid 
verrichten er ter plaatse ten minste één persoon aanwezig moet zijn die belast is met het verlenen 
van eerste hulp bij ongevallen. Daarbij geldt ook dat er een bewijs overleg moet kunnen worden 
waaruit blijkt dat deze persoon vertrouwd is met het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.  

Veilig en gezonde werkomgeving 

• Artikel 21 Arbeidswet 2000 BES. Ten aanzien van de jeugdige werknemer (vanaf 15 jaar tot 
18 jaar) is bepaald dat deze geen gevaarlijke arbeid mag verrichten. Wat onder gevaarlijke 
arbeid wordt verstaan is geregeld in het Arbeidsbesluit jeugdigen BES.  

• Artikelen 10, eerste lid, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 en 27 Arbeidsbesluit jeugdigen 
BES. Al deze artikelen zien op een verbod van het verrichten van werkzaamheden door 
jeugdigen in een omgeving die mogelijk een gevaar op kunnen leveren voor zichzelf (of ook 
voor anderen).  

• Artikelen 1 t/m 44, 61 t/m 83, 85 t/m 88, 91 t/m 102, 106 t/m 112, 131 en 132 van het 
Arbeidsveiligheid besluit I BES. Deze artikelen noemen de eisen waaraan de inrichting van de 
werkomgeving aan moet voldoen (denk aan het ter beschikking stellen van een toilet, 
genoeg licht, luchtverversing, een plek om te eten maar ook de eisen die aan bijvoorbeeld 
een bouwplaats worden gesteld).  

• Artikelen 25, 26, 35 t/m 38 van het Arbeidsveiligheid besluit II BES. Deze artikelen stellen de 
voorwaarden aan de situaties waarin –meer gevaarlijke- werkzaamheden worden verricht. 

• Artikelen 20 t/m 23 Stuwadoorsbesluit BES. Deze artikelen geven voorschriften over de 
hygiëne van de werkomgeving, dat er wc’s aanwezig moeten zijn,dat er een wasgelegenheid 
ter beschikking moet worden gesteld en dat er een lokaal moet zijn waar kan worden 
gegeten.  

• Artikel 5 Drank- en horecaverordening Bonaire. Dit artikel bepaalt dat de uitoefening van een 
bedrijf krachtens een vergunning slechts mag geschieden in een lokaliteit die aan redelijke 
eisen van hygiëne en veiligheid voldoet. Bij eiland besluit, houdende algemene maatregelen 
worden met betrekking tot ruimte, licht, ramen, inrichting, brandveiligheid en 
luchtverversing eisen gesteld, waaraan een lokaliteit moet voldoen om voor een van de 
vergunningen in aanmerking te kunnen komen. 

• Artikelen 3, 5, 7 Horecabesluit Bonaire. Aanwezigheid van brandblusapparatuur en 
beschikbaarheid van goed werkende uitgangen in geval van brand. Voldoende licht en lucht. 
Eisen aan inrichting.  
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• Regelgeving die ziet op gezondheidssignalering en gezondheidsaspecten ontbreekt, met 
uitzondering van regels gericht op het voorkomen van voor de hand liggende aandoeningen 
als gehoorschade en rug letsel (met name bij jeugdigen). 

Melding arbeidsongevallen 

Artikel 2, leden 7, 8, 9 en 10 van de Arbeidsveiligheidswet BES. Deze artikelleden schrijven voor wat 
de procedure is bij een arbeidsongeval.  

 

3.4 Toezicht en handhaving 
Tot slot volgt hieronder een beschrijving van hetgeen er – per wet of besluit – geregeld is op het 
gebied van toezicht en handhaving.  

Arbeidswet 2000 BES/Arbeidsbesluit jeugdigen BES 

Het toezicht op de naleving van de bepalingen vindt plaats door de door de minister aangewezen 
ambtenaren. Zij zijn bevoegd om alle inlichtingen te vragen, inzage te verlangen van alle boeken, 
bescheiden en andere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe tijdelijk mee 
te nemen, alle plaatsen, met uitzondering van woningen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van 
de bewoner, te betreden, vergezeld van de daartoe door hen aangewezen personen (zo nodig wordt 
de toegang verschaft met behulp van de sterke arm) en woningen of tot woning bestemde gedeelten 
van vaartuigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner te betreden (artikel 34 
Arbeidswet 2000 BES).  

In artikel 36, eerste lid, is bepaald dat het opzettelijk overtreden van het verbod jeugdigen gevaarlijk 
werk te laten verrichten wordt gezien als een misdrijf dat wordt bestraft met een gevangenisstraf 
van ten hoogste vier jaren, een geldboete (van de vijfde categorie) of met beide straffen. Artikel 29, 
eerste lid, van het Arbeidsbesluit jeugdigen BES kent een mogelijkheid waarin de minister voor 
categorieën van gevallen voorwaardelijk of onvoorwaardelijk vrijstelling verlenen van een verbod, 
gesteld bij het besluit. 

Volgens artikel 28 van het Arbeidsbesluit jeugdigen BES gelden de meeste verboden niet voor arbeid 
die door een jeugdige van 16 jaar of ouder in het kader van een bij of krachtens een wet geregelde 
beroepsopleiding dan wel van een voor de toepassing van dit besluit door de minister daarmee 
gelijkgestelde beroepsopleiding wordt verricht, en waarbij een deskundig toezicht op de arbeid ter 
bescherming tegen gevaar voor de gezondheid of het leven in voldoende mate wordt uitgeoefend. 

Arbeidsveiligheidswet BES en Arbeidsveiligheidsbesluiten I, II, III BES 

De Arbeidsveiligheidswet BES regelt dat bij het niet naleven of niet volledig naleven:  

- van de voorschriften als bedoeld in de Arbeidsveiligheidsbesluiten;  
- van nadere voorschriften en aanwijzingen van een door de minister van SZW aangewezen 

ambtenaar ten aanzien van de wijze van uitvoering van de voorschriften; en 
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- van de zorg voor het nakomen van de voorschriften door de werkgever in de eigen 
organisatie of de werknemer, 

een straf volgt van een hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de eerste 
categorie. Dit is een overtreding (artikel 5 Arbeidsveiligheidswet BES).  

De werkgever wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van 
de tweede categorie als hij nadat een bevel tot staking van de arbeid is gegeven, in strijd met dat 
bevel de arbeid doet of laat hervatten. Dit wordt aangemerkt als een misdrijf (artikel 5 
Arbeidsveiligheidswet BES). 

Met het opsporen van de feiten die strafbaar zijn gesteld behalve de bij artikel 8 van het Wetboek 
van Strafvordering BES aangewezen personen, zijn belast de daartoe door de minister van Justitie 
aangewezen ambtenaren. Deze opsporingsambtenaren hebben toegang tot alle plaatsen, waar 
arbeid wordt verricht of pleegt te worden verricht. Wordt hun de toegang geweigerd dan verschaffen 
zij zich die desnoods met inroeping van de sterke arm (artikel 6 Arbeidsveiligheidswet BES).  

De Arbeidsveiligheidsbesluiten kennen afzonderlijk de mogelijkheid tot het verkrijgen van een 
vrijstelling van de verplichtingen uit de besluiten.  

Stuwadoorswet 1946 BES 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en door hem aangewezen ambtenaren zijn 
bevoegd een bevel op te leggen dat de werkzaamheden geheel of ten dele worden gestaakt als er 
onmiddellijk gevaar bestaat voor personen omdat er een voorschrift of meerdere voorschriften bij of 
krachtens deze wet niet worden nageleefd. Verder kent de wet de mogelijkheid van het geldboete of 
hechtenis aan het hoofd of de bestuurder van een stuwadoorsonderneming als een door de wet 
gegeven voorschrift is overtreden.  

Drank- en horecaverordening Bonaire/Horecabesluit Bonaire 

Artikel 14, aanhef, onder g van de Drank- en horecaverordening Bonaire bepaalt dat vergunning kan 
worden ingetrokken of gewijzigd als de vergunningslokaliteit of haar aanhorigheden niet voldoen aan 
de eisen van hygiënische aard, en de houder er niet voor heeft gezorgd om na schriftelijke 
aanzegging van het bestuurscollege binnen zes maanden na ontvangst van de aanzegging de nodige 
verbeteringen aan te brengen. Artikel 20 van het Horecabesluit Bonaire kent in voorkomende 
gevallen de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen bij het bestuurscollege. Het 
bestuurscollege kan aan de (tijdelijke) ontheffing voorwaarden verbinden.  
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4. Analyse Europees-Nederlandse wetgeving 

4.1 Algemeen 
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stimuleert gezond en veilig werken. Zij doet 
dat vanuit de visie dat niemand ziek mag worden door werk en dat elke werknemer die overlijdt door 
werk er één te veel is. Daarvoor is het noodzakelijk dat op de werkplek voldoende kennis van gezond 
en veilig werken aanwezig is. Maar ook dat het gedrag en de cultuur op de werkvloer bijdraagt aan 
een gezonde en veilige werkomgeving. Om dit te bereiken zet het ministerie continu in op acties die 
bijdragen aan goede arbeidsomstandigheden. Ook draagt het ministerie zorg voor actuele wet- en 
regelgeving. Centraal daarin staat de arbowetgeving. Deze is gericht op het veilig en gezond werken 
tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 

 
4.2 Arbowetgeving 
De wetgeving in Europees Nederland omtrent arbeidsomstandigheden is ingedeeld in drie niveaus:  

- de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 

- het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) 

- de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling) 

 
De inhoud van de arbowetgeving wordt in Europees Nederland medebepaald door internationale 
verdragen en richtlijnen van de Europese Unie. In dit kader kunnen bijvoorbeeld de ILO-verdragen 
139 (beroepskanker), 148 (werkmilieu) en 170 (chemische stoffen) en Europese Richtlijnen worden 
genoemd.  

 
ILO-verdragen en richtlijnen 

Begin juni van dit jaar heeft de Nederlandse regering de bovengenoemde ILO-verdragen 
geratificeerd. Vooralsnog is nog niet voorzien in toepassing in het Caribische deel van Nederland (de 
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba), gezien de onverenigbaarheid met de daar thans 
geldende regelgeving. In de bijlage bij dit rapport is een schema opgenomen met de voorschriften uit 
deze verdragen en de verdiscontering ervan in de wet- en regelgeving in Europees Nederland.   
 
De Europese richtlijnen spelen een belangrijke rol. Deze richtlijnen bevatten doelstellingen waaraan 
alle Europese lidstaten moeten voldoen. De lidstaten mogen zelf bepalen hoe ze de resultaten uit de 
doelstellingen vormgeven. De Europese richtlijnen moeten worden omgezet in nationale wetgeving 
voordat de regels gelden voor burgers en bedrijven. 

Veel Europese richtlijnen met betrekking tot arbeidsomstandigheden zijn al vele jaren geleden 
gemaakt. De afgelopen jaren zijn er weinig nieuwe richtlijnen ontwikkeld en ook voor de komende 
jaren staan er nauwelijks nieuwe richtlijnen op de rol. Als er een richtlijn komt dan gaat het om het 
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aanpassen van bestaande richtlijnen. Alle Europese richtlijnen wat betreft arbeidsomstandigheden 
zijn inmiddels omgezet in de Nederlandse arbowetgeving. De richtlijn ten aanzien van werk- en 
rusttijden is opgenomen in de Arbeidstijdenwet. 

De Arbowet kan worden gezien als de implementatie van de Kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid 
op het werk (Richtlijn nr. 89/391/EEG), een richtlijn die weleens de ‘Europese Arbowet’ wordt 
genoemd. Deze kaderrichtlijn geeft de rechten en plichten aan van werkgevers en werknemers en 
behelst onder meer de preventie, de risico-inventarisatie en -evaluatie, voorlichting en de opleiding 
op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden. Verder is deze kaderrichtlijn de basis voor 
een (groot) aantal bijzondere richtlijnen. Genoemd kunnen bijvoorbeeld worden de Richtlijn 
Beeldschermwerk (nr. 90/270/EEG), de Richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen 
(nr.89/686/EEG), en manueel hanteren van lasten (nr. 90/269/EEG). Deze, maar ook andere 
richtlijnen, zijn alle in de Arbowet en de bijbehorende besluiten verwerkt. Zij moeten worden gezien 
als sociale richtlijnen. 

In de Europees-Nederlandse wetgeving vormt de Arbowet de basis van de arbowetgeving. De 
Arbowet bevat de algemene rechten en plichten voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, 
de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Doel is om 
ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen. De Arbowet is een kaderwet. Dat 
betekent dat de wet geen inhoudelijke bepalingen bevat. De inhoud van de arbowetgeving is te 
vinden in het Arbobesluit en de Arboregeling. De basis voor de Arbo besluiten is te vinden in 
hoofdstuk 4 van de wet. Zo geeft artikel 16 aan dat erbij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur regels worden gesteld in verband met arbeidsomstandigheden van de werknemers. 

Het Arbobesluit is zo’n algemene maatregel van bestuur. Het Arbobesluit is een uitwerking van de 
Arbowet. Hierin staan de regels waar zowel werkgever als werknemer zich aan moeten houden om 
arbeidsrisico's tegen te gaan. Deze regels zijn verplicht. Er staan ook afwijkende en aanvullende 
regels in voor een aantal sectoren en categorieën werknemers. Het Arbobesluit geeft regels ten 
aanzien van de arbozorg en de organisatie van arbeid, de inrichting van arbeidsplaatsen, gevaarlijke 
stoffen en biologische agentia, fysieke belasting, fysische factoren, arbeidsmiddelen, persoonlijke 
beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering. 

De Arboregeling is weer een verdere uitwerking van het Arbobesluit. Het gaat hierbij om concrete 
voorschriften. Zo bevat de Arboregeling naast regels ten aanzien van risico-inventarisaties, 
evaluaties, deskundigen en arbodiensten voorschriften ten aanzien van de winningsindustrie met 
behulp van boringen, veiligheid van tankschepen en gevaarlijke stoffen, beeldschermarbeid, arbeid 
onder overdruk, arbeidsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering. Net als bij het 
Arbobesluit zijn deze regels verplicht voor werkgever en werknemer. 

Doelvoorschriften 

De regels in de arbowetgeving bevatten voornamelijk doelvoorschriften. Dat wil zeggen dat niet 
exact wordt voorgeschreven hoe normen moeten worden gehaald, maar dat er vrijheid aan 
werkgevers en werknemers wordt geboden om zelf te bepalen hoe ze deze normen bereiken. 
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Voorbeeld hiervan is het maximale geluid op de werkplek. De regels stellen hier wel grenzen aan, 
maar er kan zelf worden bepaald hoe aan deze norm uitvoering kan worden gegeven. 

 
Arbocatalogus 

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de norm kan worden vastgelegd in een arbocatalogus. 
Bedrijven kunnen zelf een arbocatalogus opstellen, of zich aansluiten bij de arbocatalogus van hun 
branche. In de catalogus staan onder andere de volgende arbeidsrisico’s beschreven: inrichting 
arbeidsplaatsen (markering, veiligheid, besloten ruimte), fysieke belasting (ergonomie, 
beeldschermwerk), fysische factoren (geluid, trillingen), arbeidsmiddelen (elektrische & mobiele 
arbeidsmiddelen, hijskranen, torenkranen, steigers), gevaarlijke stoffen. 

De Inspectie SZW toetst de arbocatalogi die voor een hele sector of branche worden opgesteld, om 
zeker te stellen dat aan de doelvoorschriften wordt voldaan. Er zijn bijvoorbeeld arbocatalogi voor de 
bouwnijverheid, agrarische sector, ambachtelijke bedrijven, ambulancezorg, bouw- en infra en 
gemeenten. 

 

4.3 Arbeidstijdenwetgeving 
De Arbeidstijdenwet kent twee doelen: het beschermen van de veiligheid, de gezondheid en het 
welzijn van werknemers met betrekking tot hun arbeids- en rusttijden. Ten tweede geeft de 
Arbeidstijdenwet een kader voor de combinatie van arbeid en zorgtaken (en andere 
verantwoordelijkheden buiten het werk). Concreet stelt de Arbeidstijdenwet regels voor werktijden, 
pauzes en rusttijden van werknemers, denk aan regels over het werken op zondag, nachtarbeid, 
oproepdiensten en aanwezigheidsdiensten. De regels uit de Arbeidstijdenwet gelden in principe voor 
iedereen vanaf 18 jaar die voor een werkgever werkt.  

In het Arbeidstijdenbesluit staan uitzonderingen en aanvullingen op de Arbeidstijdenwet. Er zijn 
uitzonderingen en aanvullingen op de werktijden voor: 

- bepaaldesectoren en voor categorieën werknemers of beroepen, zoals de zorg, de 
vervoerssector, de mijnbouw en enkele andere sectoren. 

- bepaaldesituaties zoals bij plotselinge, gevaarlijke situaties, waarbij naleving van de 
wettelijke regels adequaat handelen zou verhinderen. 

- twee kwetsbare groepen: jongeren tot 18 jaar en zwangere en pas-bevallen vrouwen. 
Hoewel in dit rapport niet nader geadviseerd wordt over arbeidstijden in de nieuwe wetgeving voor 
de BES-eilanden, worden bestaande regelingenin Nederland en de BES-eilanden ten aanzien van dit 
thema wél met elkaar vergeleken.   

 
4.4 Onderzoek arbo onderwerpen 
Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk richt dit onderzoek zich op de volgende onderwerpen: 
asbest, duikarbeid, fysieke belasting, gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen, persoonlijke 
beschermingsmiddelen, RI&E (risico inventarisatie & evaluatie), preventiemedewerker en BHV 
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(bedrijfshulpverlening), veilige en gezonde werkomgeving, en melding arbeidsongevallen. In 
onderstaand schema wordt aan de hand van de artikelen gekeken naar de wijze waarop deze 
thema’s verdisconteerd zijn in de Europees-Nederlandse wetgeving. 
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Onderwerp Arbowet Arbobesluit Arboregeling Arbocatalogi Arbeidstijdenwet Arbeidstijdenbesl
uit 

       
Asbest Art 5,6 en 8 

 
H 4, afdeling 5 
Asbestverwij 
deringsbesluit 
2005; 
Besluit 
Asbestwegen 
milieubeheer; 
Bouwbesluit 

Art 4.18 tm 4.32 
Bijlagen XIII 

Arbeids- 
informatieblad (AI) 3 

nvt nvt 

Duikarbeid Art 5,8,11 en 19 H 5, afdeling 1 
H 6, art 6.13 t/m 
6.20, art 6.31 

H 6, art 6.1 en  
Bijlage XVI 

Arbocatalogus Werken 
onder Overdruk 

Art 2:9 lid 2 Art 5.14:7 / 
5.14:8  
(tbv mijnbouw-
installaties) 

Fysieke belasting Art 5,8 en 11 
 

H 2, art 2.26 en 
2.35 
H 5 Fysieke 
belasting 

H 5 Beeldscherm- 
Arbeid 

AI 2, 8, 29, 36, 38, 41 
En 42 

Art 3:2 (verbod op 
kinderarbeid) 

nvt 

Gevaarlijke stoffen 
 

Art 5, 6 en 8 H 4 Art 4.18 t/m 4.32 AI 6, 9, 18, 23, 25, 26, 
31, 32, 34 en 55 

nvt nvt 

Arbeidsmiddelen Art 5, 8 en 16 Warenwetbesluit Warenwet-regeling AI 11, 17, 21, 35, 54, 58 
en 62 

nvt nvt 
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Persoonlijke 
beschermings-middelen 

Art 3, 5, 8, 11 

 

H 8.1 t/m 8.3 

Warenwetbesluit 
PBM 

H8  

bijlage XVIII 

AI 49 nvt nvt 

RI&E Art 5, 13, 14 H 2 afdeling 3 H 2 AI 61 nvt nvt 

Preventie-medewerker Art 5 H 2 afdeling 3 H 2 AI 44 nvt nvt 

BHV Art 3 lid 1 
Art 8 lid 1 
Art 15 

Art 3.6 tm 3.10, 
3.25 en 7.23 en 
7.23c 

 

H 2 AI 10 nvt nvt 

Veilige en gezonde 
werkomgeving 

ER 89/391/EEG Nvt Nvt nvt Art 4.1, 4.5 t/m 4.9, 
5.3 t/m 5.5, 5.7 t/m 
5.10, 5.14 t/m 5.16 
 

Aanvullingen en 
uitzonderingen 
op de werktijden  

Melding 
arbeidsongevallen 

Art 9 en 15a Art 2.1 H6, art 4.13 nvt nvt nvt 
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Toelichting 

Aangezien de in het schema genoemde arbothema’s zijn afgeleid uit de Europees-Nederlandse 
regelgeving, volstaat een verwijzing naar de artikelen waarin deze aan bod komen. De vraag bij de 
thema’s is immers niet óf ze worden behandeld in de Europees-Nederlandse wetgeving, maar hoe. 
De wijze waarop de arbo onderwerpen zijn geregeld in Europees Nederland wordt vervolgens afgezet 
tegen hetgeen er voor de afzonderlijke onderwerpen is geregeld in Caribisch Nederland. De 
vergelijking tussen de twee stelsels vindt plaats in het volgende hoofdstuk.  
 

4.5 Toezicht en handhaving 
De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van de arbowetgeving. De inspecteurs van de 
Inspectie SZW controleren of een bedrijf een goed arbeidsomstandighedenbeleid voert. Op de 
werkvloer wordt gecontroleerd of dit beleid ook daadwerkelijk tot de beoogde of verplichte 
resultaten heeft geleid. De bevindingen van een inspecteur worden besproken met de werkgever. De 
inspecteurs maken bij het toezicht op de arbowetgeving en Arbeidstijdenwet gebruik van 
zogenoemde ‘Basis Inspectie Modules (BIM)’. Een BIM geeft beknopt aan op welke punten de 
inspecteur de handhaving van een wettelijke arbo of arbeidstijden-verplichting inspecteert. 

Als de inspecteur een overtreding van de regels en voorschriften waarneemt, kunnen sancties 
worden opgelegd. De inspecteur laat daarbij weten wanneer de overtreding moet zijn opgeheven. Er 
wordt een onderscheid gemaakt in lichte en zwaardere sancties. Lichte sancties worden ingezet bij 
een minder zware of minder ernstige overtreding. Een lichte sanctie kan bestaan uit een mondelinge 
afspraak, een schriftelijke waarschuwing, een aanwijzing of een eis tot naleving van een voorschrift. 
Een inspecteur maakt gebruik van deze sanctie als hij erop vertrouwt dat de werkgever de 
overtreding zonder verdere dwang opheft. Als de werkgever de overtreding niet opheft binnen de 
afgesproken termijn, dan volgt een bestuurlijke boete of een zwaardere sanctie. Bij een zwaardere 
sanctie kan een inspecteur kiezen uit een last onder dwangsom, een stillegging van de 
werkzaamheden of een proces-verbaal indien het vermoeden aanwezig is dat de overtreding onder 
het strafrecht valt. Als een bedrijf of medewerker het niet eens is met de boete, kan hiertegen 
bezwaar worden gemaakt. Dat kan door binnen 6 weken na de datum van de boetebeschikking een 
bezwaarschrift in te dienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wordt het 
bezwaar afgewezen en is men het daar niet mee eens, dan is het mogelijk beroep aan te tekenen bij 
de rechtbank, sector Bestuursrecht.  

 

4.6 Overige wetgeving 
Naast de Arbowet en de Arbeidstijdenwet, is er ook andere wetgeving die werknemers beschermt 
tegen mogelijke negatieve aspecten op het werk: 

- Wet arbeid en zorg – In deze wet zijn diverse verlofregelingen opgenomen om de combinatie 
van werk en zorg gemakkelijker maken. 
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- Wet flexibel werken –  Deze wet heeft als doel het flexibel werken te bevorderen door 
werknemers meer mogelijkheden te geven om thuis te werken en op voor hen gunstige 
tijden te werken. De wet regelt ook de aanpassing van de werktijden en de arbeidsplaats. 

- Wet verbetering Poortwachter – Opgezet om langdurig ziekteverzuim van werknemers tegen 
te gaan.  

- Algemene Wet Gelijke Behandeling – Beschermt burgers (en dus ook werknemers) tegen 
ongeoorloofd onderscheid wegens bepaalde kenmerken (geslacht, geloofsovertuiging, etc.) 

- Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte - Deze wet heeft tot 
doel discriminatie vanwege handicap of chronische ziekte te bestrijden en de gelijke 
behandeling te bevorderen van mensen met een handicap of chronische ziekte op de 
belangrijkste terreinen van het maatschappelijk leven – waaronder ook arbeid. 

- Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen - Deze wet verbiedt het maken van 
onderscheid tussen mannen en vrouwen op het gebied van arbeid.  

- Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid - Deze wet verbiedt het maken 
van onderscheid op basis van leeftijd op het gebied van arbeid. 

- Tabakswet - Regelt het recht op een rookvrije werkplek. 
- Burgerlijk Wetboek – Hierin staat onder andere dat werkgevers verplicht zijn om goed 

werkgeverschap te tonen. Ook andere zaken, zoals het verbod op discriminatie is hierin nog 
apart geregeld. 

- Wetboek van Strafrecht – Extreme overtredingen kunnen ook via het Wetboek van Strafrecht 
behandeld worden: bij geweld, ongewenste intimiteiten of grove nalatigheid van een 
werkgever. 

Deze wetten blijven in dit onderzoek buiten beschouwing. 

 

5. Europees en Caribisch Nederland in vergelijkend perspectief 

 
5.1  Algemeen 
Door de bevindingen uit de schema’s van de vorige hoofdstukken en de bijlage die ziet op de ILO-
verdragen op elkaar te betrekken wordt de discrepantie tussen het Europees-Nederlandse arbo 
stelsel en het Caribische zichtbaar. De verschillen op het gebied van de arbo onderwerpen worden 
eerst per onderwerp kort toegelicht in paragraaf 4.2. Aansluitend nemen we de verschillen op het 
gebied van toezicht en handhavingsmogelijkheden tussen Nederland en de BES-eilanden onder de 
loep (4.3). In paragraaf 4.4 (conclusie) wordt de discrepantie tussen het Nederlands en het Caribisch 
stelsel voor zowel de arbothema’s als de handhaafbaarheid samengevat.  
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5.2  Vergelijking arbo onderwerpen 
 
Asbest 

In de Caribische regelgeving is het begrip ‘asbest’ niet opgenomen. Wel wordt aandacht besteed aan 
het werken met gevaarlijke stoffen door jeugdige werknemers (15 t/m 18 jaar) en is er in de 
arbeidsveiligheidsbesluiten op de BES een en ander geregeld over blootstelling aan schadelijke 
stoffen. Deze algemene en tegelijkertijd beperkte regelgeving staat in schril contrast met de 
Europees-Nederlandse waarin het onderwerp asbest uitvoerig aan de orde komt. Dit vanwege het 
brede scala aan toepassingen met asbest en het veelvuldig gebruik ervan in Europees Nederland. 
Niet alleen in het kader van risico inventarisatie en evaluatie, maar vooral in regelgeving ter 
voorkoming en beperking van blootstelling aan asbest. Ook het verwijderen van asbest wordt 
zorgvuldig behandeld: hierbij komen onder andere de scheiding, verpakking en opslag van 
asbesthoudende materialen aan de orde, maar bijvoorbeeld ook risicoklassen voor verwijdering, een 
inventarisatierapport (in bepaalde gevallen) en diverse beschermingsmaatregelen. In tegenstelling 
tot de Nederlandse biedt de Caribische regelgeving nauwelijks houvast voor verantwoord werken 
met asbest en daardoor ook niet voor de handhaafbaarheid ervan. Opgemerkt kan worden dat 
asbesttoepassingen op de BES beperkt zijn en veelal toepassingen als (af)daken betreft.  

 
Duikarbeid 

Op dit onderwerp kentde Caribische wetgeving tekortkomingen ten opzichte van de Nederlandse. 
Waar de Caribische regelgeving zich summier uitlaat over het op peil houden van de luchtkwaliteit en 
het gebruik van drukvaten binnen het duiktoerisme - maar feitelijk niets regelt over duikarbeid - 
worden in de Nederlandse wetgeving alle mogelijke facetten van duikarbeid beschreven. Denk bij dat 
laatste aan: 

-  inrichting van arbeidsplaatsen waar gedoken wordt (w.o. steigers); 

-  normen ten aanzien van decompressietijd, diepte, zuurstofdruk, etc. (PA); 

-  medisch onderzoek en begeleiding (w.o. longfunctie onderzoek, arbeidsgezondheidskundig 

onderzoek, de aanwezigheid van een duikerarts, etc.); 

-  meldingsplicht duikarbeid; 

-  regels voor opleiding, bevoegdheid, voorlichting en onderricht; 

-  keuren van apparatuur; 

-  aanwezigheid decompressie kamer en 

-  onderscheid in arbeid naar caissonarbeid, duikarbeid en arbeid onder overdruk, etc. 

Deze onderwerpen komen op geen enkele plaats terug in de regelgeving voor de BES-eilanden. 

 

 



Wet- en regelgeving arbeidsomstandigheden in Caribisch Nederland 
Caribida Advies  
Versie: 23 mei 2018 

35 
 

Fysieke belasting 

Bij dit onderwerp vallen twee zaken op:  

1. Het Caribische stelsel kent uitsluitend regels voor (de bescherming van) jeugdigen (15 t/m 18 jaar). 
2. Deze regels zijn ten opzichte van de Nederlandse algemeen van aard. 

Waar de Caribische regelgeving uitsluitend voor de hand liggende zaken regelt als (voorkomen van) 
rugletsel, gehoorschade, etc. komen in de uitvoerige Europees-Nederlandsevariant thema’s aan de 
orde als: 

-  ergonomische inrichting van werkplekken; 

-  voorkomen van gevaren (risico inventarisatie & evaluatie); 

-  beeldschermwerk; 

-  tillen, trillingen en lawaai; 

-  psychosociale arbeidsbelasting; 

-  arbeid tijdens zwangerschap, lactatie, etc.  

 

Gevaarlijke stoffen 

Hetgeen er voor de BES-eilanden beschreven is bij het onderwerp asbest geldt eveneens voor dit 
thema. De verschillen met het Europees-Nederlandse stelsel zijn groot. Naast de aandacht die er op 
het gebied van gevaarlijke stoffen wordt gegeven aan risico inventarisatie wordt gekeken naar:  

- gezondheid; 

- preventieve maatregelen; 

- werkpleketikettering; 

- veiligheidsinformatiebladen; 

- vaststellen grenswaarden; 

- arbeidshygiëne en 

- ontplofbare stoffen, mutagene stoffen, carcinogene stoffen, UV-straling, etc. 

 
Deze zaken ontbreken in de regelgeving op de BES-eilanden. Zie verdere vergelijking met het ILO-
verdrag chemische stoffen in paragraaf 4.3 (derde alinea).  

 

Arbeidsmiddelen 

De Arbowet definieert arbeidsmiddelen als alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, installaties, 
apparaten en gereedschappen. 
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In de Arbeidsveiligheidsbesluiten BES (m.n. I en II) en het Stuwadoorsbesluit BES zijn 
(veiligheids)eisen opgenomen waaraan middelen als steigers, ladders, werkvloeren, hijskranen e.d. 
moeten voldoen. De lijst van arbeidsmiddelen is veel minder uitvoerig dan de Nederlandse, waar 
naast verschillende Warenwetbesluiten specifieke wetgeving van kracht is voor machines en 
gevaarlijke werktuigen. Bij dit laatste kan gedacht worden aan drukapparatuur, containers, liften e.d. 
Een belangrijk verschil is gelegen in het feit dat (periodieke) keuring en CE-markering van 
arbeidsmiddelen op de BES-eilanden onderbelicht blijft. Op het gebied van arbeidsmiddelen kent de 
Nederlandse regelgeving bovendien drie belangrijke uitgangspunten die niet terug te vinden zijn in 
de Caribische: 

1.  In het kader van de arbeid-hygiënische strategie dient een risico bij de bron te worden aangepakt; 

2.  Voor het uitvoeren van het werk dient het meest geschikte arbeidsmiddel te worden gebruikt, en 

3.  Werkgevers zijn verplicht voorlichting te geven over het gebruik van elk arbeidsmiddel en dienen 
toezicht te houden op het juiste gebruik ervan.  

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn gericht op onder meer vitale onderdelen als hoofd, ogen, 
oren, handen en voeten. Deze middelen kunnen het risico op (blijvend) letsel aanzienlijk 
verminderen. De Arbeidsveiligheidsbesluiten I en II noemen expliciet middelen die door 
medewerkers gebruikt moeten worden om onder de in deze artikelen genoemde omstandigheden in 
het besluit hun werk veilig te kunnen uitvoeren.  

Deze vorm van wetgeving valt te karakteriseren als te beperkte middelvoorschriften, met weinig oog 
voor gelijkwaardige beschermingsmiddelen en afwijkende situaties. Ook hier geldt weer dat er geen 
aandacht wordt geschonken aan keuring en certificering, waar dat in Europees Nederland juist een 
belangrijke plek inneemt. Er worden zware eisen gesteld aan de certificering (CE-markering), waarbij 
instellingen die keuringen verzorgen door de minister worden aangewezen en gecontroleerd (onder 
andere op grond van het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen). Naast veiligheid 
richt de Europees-Nederlandse regelgeving voor persoonlijke beschermingsmiddelen zich bovendien 
op de gezondheid van werknemers. De Caribische variant maakt van het thema gezondheid geen 
melding.  

 
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 

Zoals uit het voorgaande blijkt, bestaat de Europees-Nederlandse regelgeving voor een belangrijk 
deel uit verplichtingen om risico’s te inventariseren met als doel ongevallen dan wel gevaarlijke 
situaties op de werkvloer te voorkomen. Door middel van branchegerichte checklists (branche RIE) 
worden kunnen op praktische wijze knelpunten in kaart worden gebracht, waarna een plan van 
aanpak wordt opgesteld. Dit is een dynamisch document dat als leidraad dient voor het uitdragen en 
voeren van veiligheidsbeleid. De regelgeving is daarmee gericht op een doorlopend proces van 
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aanpassingen en verbeteringen. De verplichting tot het doorlopend inventariseren en periodiek 
evalueren van risico’s ontbreekt echter volledig in de Caribische regelgeving, met alle gevolgen van 
dien voor beleidsvoering die gericht is op beperking van risico’s. Door te kijken naar de regelgeving 
op het gebied van risico inventarisatie & evaluatie in Europees Nederland komen bovendien andere 
belangrijke arboaspecten naar boven waar op de BES-eilanden vanuit de regelgeving niet of 
nauwelijks naar gekeken wordt. Het gaat dan bijvoorbeeld om: 

-  opstellen noodplan; 

-  vaststellen van grenswaarden voor hoeveelheden gevaarlijke stoffen; 

-  deskundige bijstand;  

-  veiligheid van naburige bedrijven of inrichtingen;  

-  psychosociale arbeidsbelasting, en  

-  meldingsplicht technische veranderingen (aan bedrijf of inrichting) die verband houden met de  

veiligheid. 

In de Europees-Nederlandse regelgeving wordt in tegenstelling tot de Caribische verder aandacht 
besteed aan de betrokkenheid van de ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging 
binnen bedrijven bij het terugdringen van risico’s (o.a. door middel van inspraak). De 
preventiemedewerker speelt hierin een belangrijke rol. 

 

Preventiemedewerker  

De verplichte aanwijzing van een preventiemedewerker die actief betrokken is bij het inventariseren 
en beheersen van risico’s in het bedrijf vindt zijn grondslag in de Arbowet (art. 5, 13, 14). Binnen het 
Caribisch stelsel wordt niet in een preventiemedewerker voorzien. De preventiemedewerker houdt 
zich bezig met procedures en scenario’s ter voorkoming van ongevallen, maar bijvoorbeeld ook met 
het opstellen van een noodplan of het voorkomen van aan de arbeid gerelateerde aandoeningen en 
seksuele intimidatie op de werkvloer.  

 

Bedrijfshulpverlening 

Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening is op de BES-eilanden deels geregeld, in 
die zin dat bepaalde bedrijven (waar bijvoorbeeld machinale hout- of metaalbewerking) plaatsvindt 
verplicht zijn deskundige mensen in de organisatie voorhanden te hebben die hulp kunnen verlenen 
bij ongevallen. Ook geldt de verplichting om in bepaalde situaties doelmatige middelen voorhanden 
te hebben zodat medewerkers kunnen worden gered (bijvoorbeeld bij verdrinking). In Nederland is 
het aanwijzen van een bedrijfshulpverlener voor alle bedrijven verplicht, waarbij de rol van de BHV-
er ondermeer het beperken en bestrijden van een beginnende brand, het verlenen van eerste hulp 
bij ongevallen en het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers omvat.  
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Veilige en gezonde werkomgeving 

Waar de Nederlandse wet- en regelgeving doorlopend – direct dan wel indirect – ziet op het 
voorkomen van ziekten en arbeidsgerelateerde aandoeningen door voorschriften op het gebied van 
arbeidstijden, arbeidsduur, inrichting van de werkomgeving, et cetera, komt het thema gezondheid 
in de Caribische regelgeving nagenoeg niet voor. Ook bepalingen ter bescherming van zwangere 
vrouwen zijn in de Caribische arboregelgeving niet te vinden. De Europees-Nederlandse wetgeving 
kent een uitgebreide bescherming voor zwangere vrouwen. In de Arbeidstijdenwet zijn een aantal 
beschermende bepalingen voor zwangere vrouwen (artikelen 4:5 t/m 4:8) opgenomen. Uit het 
voorgaande blijkt dat er wel eisen worden gesteld aan veiligheid op de werkplekop de BES-eilanden, 
maar in vergelijking met de Nederlandse situatie is de uitwerking daarvan summier. Zie hiervoor ook 
de vergelijking met het ILO-verdrag werkmilieu (paragraaf 4.3) dat specifiek ziet op de 
risicocategorieën luchtverontreiniging, lawaai en trillingen.  

 

Melding arbeidsongevallen 

Beide stelsels kennen een procedure bij arbeidsongevallen en de verplichte melding ervan. In 
Europees Nederland is ook een bepaling opgenomen ten behoeve van het voorkomen van gevaar 
voor derden bij een arbeidsongeval.  

 

Arbeidstijden 

Hoewel niet aangemerkt als apart arbothema zijn er op het gebied van werktijden in het oog 
springende verschillen die vermelding verdienen. In Caribisch Nederland geeft de Arbeidswet BES 
2000 algemene regels over arbeids- en rusttijden voor werknemers. Deze wet is echter niet van 
toepassing op ambtenaren, werknemers in de luchtvaart, scheepvaart en havenarbeiders (waarop de 
Stuwadoorswet 1946 BES van toepassing is). De regels ten aanzien van arbeids- en rusttijden voor 
ambtenaren zijn nader uitgewerkt in het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES.  

In de Arbeidswet 2000 BES zijn algemene bepalingen opgenomen over arbeids- en rusttijden, 
beschikbaarheidsdiensten (consignatie), nachtdiensten, overwerk (en de vergoeding daarvan) en 
feestdagen. Er geldt een verbod op kinderarbeid voor een persoon jonger dan 15 jaar. De werkgever 
is verder verplicht een arbeidslijst op te hangen met daarin de binnen de onderneming gehanteerde 
werktijden of werkroosters en rusttijden. Voor een bepaalde tijd kan de minister op verzoek de 
maximum werktijd uitgebreid worden naar 60 uur per week als dit nodig is voor een gezonde 
bedrijfsvoering. Er gelden daarnaast nog enkele bijzondere bepalingen voor huishoudelijk werk en 
een volcontinu bedrijf. De Europees-Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van arbeid –en 
rusttijden voert echter (veel) verder dan de hier genoemde algemene bepalingen voor de BES-
eilanden. De werkgever heeft in Europees Nederland de verplichting om zo goed mogelijk beleid te 
voeren ten aanzien van arbeids- en rusttijden waarbij ook de verplichting geldt dat de werkgever 
deze zaken meeneemt in zijn risicoinventarisatie en -evaluatie. Deze verplichting geldt niet voor de 
werkgever in Caribisch Nederland.  
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Verder heeft ook de medezeggenschap een nadrukkelijke rol in Europees Nederland. Het verbod op 
kinderarbeid geldt in Caribisch Nederland tot de leeftijd van 15 jaar, terwijl dit in Europees Nederland 
16 jaar is. In Caribisch Nederland zijn er tot slot ten aanzien van de arbeids- en rusttijden geen 
bepalingen opgenomen voor zwangere werknemers. Zwangere werknemers worden in Caribisch 
Nederland gedurende de periode van het wettelijke zwangerschaps- en bevallingsverlof ingevolge 
boek 7a, artikel 1614ca BW BES nog als arbeidsongeschikt aangemerkt (zie tevens artikel 3, tweede 
lid, Wet ziekteverzekering BES). Dit verklaart mogelijk dat er geen aparte beschermingsvoorschriften 
gelden voor zwangere werknemers. 

 

5.3 Vergelijking met ILO-verdragen beroepskanker, werkmilieu en chemische stoffen 
Hoewel de implementatie van deze ILO-verdragen binnen de Nederlandse wetgeving formeel nog 
moet plaatsvinden kan over de inhoud ervan in vergelijking met hetgeen er geregeld is op de BES-
eilanden het volgende worden opgemerkt.  

In de wet- en regelgeving van Caribisch Nederland is niet op eenduidige wijze verwerkt wat er onder 
kankerverwekkende stoffen wordt verstaan en hoe de bescherming tegen deze stoffen moet 
plaatsvinden. Wel zijn er op diverse vindplaatsen beschermende voorschriften tegen schadelijke 
stoffen. Er zijn geen voorschriften over hoe kankerverwekkende stoffen kunnen worden vervangen 
door andere stoffen. Er gelden ook geen voorschriften met betrekking tot de registratie van 
werknemers die worden of kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. Verder zijn 
er geen bepalingen die voorschrijven dat werknemers moeten worden voorgelicht over aan deze 
stoffen en factoren verbonden gevaren en over de te nemen maatregelen. Ook zijn er geen duidelijke 
bepalingen die voorschrijven dat werknemers, gedurende en na hun dienstverband, medisch, 
biologisch of anderszins worden onderzocht om na te gaan in welke mate zij zijn blootgesteld en om 
hun gezondheidstoestand te controleren wat betreft beroepsrisico's. 

De in het verdrag werkmilieu bedoelde risicocategorieën (luchtverontreiniging, lawaai en trillingen) 
komen verspreid in de wet- en regelgeving van Caribisch Nederland voor. Voor die voorschriften 
gelden ook nalevingsbepalingen. Dit zijn dan vooral bepalingen die raakvlakken hebben met de 
luchtverontreiniging. Er is een specifieke bepaling voor de bescherming tegen geluidstrillingen 
(artikel 58, aanhef, onder g, Veiligheidsbesluit I BES). Voor jeugdigen is de bescherming uitgebreider 
geregeld. In vergelijking met de voorschriften uit het ILO-verdrag zijn er geen voorschriften over de 
samenwerking van werkgevers die tegelijkertijd op eenzelfde arbeidsplaats werk uitvoeren. Er zijn 
geen voorschriften waarin criteria zijn vastgesteld over de maximaal toelaatbare concentraties en 
grenswaarden voor de blootstelling aan de risico’s van luchtverontreiniging, lawaai en trillingen. Er 
zijn ook geen voorschriften die een periodieke controle van de gezondheid van blootgestelde 
werknemers, onder meer door middel van geneeskundig onderzoek, opleggen. Verder zijn er geen 
bepalingen die voorschrijven dat alle betrokken personen worden ingelicht over de werkrisico’s en 
dat zij worden geïnstrueerd in de middelen ter voorkoming, beperking en bescherming tegen die 
risico’s. Werkgevers zijn niet gehouden gebruik te maken van deskundigen bij het behandelen van 
kwesties in verband met het voorkomen en beperken van risico’s in het werkmilieu. 
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Ten aanzien van het verdrag over chemische stoffen valt op dat deze in bepaalde gevallen specifiek 
worden omschreven (zie de voorschriften in het Arbeidsveiligheidsbesluit I BES over acetyleen), maar 
vaker worden er algemene termen gebruikt, zonder nadere definiëring van deze begrippen (giftige 
dampen, bijtende vloeistoffen etc). De bepalingen in de Caribisch-Nederlandse wet- en regelgeving 
hebben als doel de (jeugdige) werknemers in hun werkomgeving te beschermen door bijvoorbeeld 
beschermingsmiddelen te verstrekken (artikel 58 Arbeidsveiligheidsbesluit I BES). De voorschriften 
van het ILO-verdrag gaan echter verder dan wat er is geregeld in Caribisch Nederland en zien op 
informatieverstrekking en vastlegging van gegevens over de chemische stoffen. Wel zijn de 
werkgevers verplicht om houders van giftige stoffen van een duidelijk kenteken te voorzien. In de 
wet- en regelgeving in Caribisch Nederland zijn werkgevers niet verplicht een lijst bij te houden van 
gevaarlijke chemische stoffen die op de werkplek worden gebruikt. Er zijn geen bepalingen die de 
werkgevers opleggen dat, wanneer chemische stoffen worden overgebracht in andere houders of 
installaties, de inhoud zodanig wordt aangegeven dat de werknemers worden geïnformeerd over 
hun identiteit, over alle gevaren die het gebruik ervan met zich mee brengt en alle 
voorzorgsmaatregelen die met het oog op de veiligheid in acht dienen te worden genomen. Er zijn 
geen evaluatievoorschriften. Er zijn geen voorschriften die bepalen dat gegevens over bewaking van 
het fysieke arbeidsmilieu en de blootstelling van de werknemers die gevaarlijke stoffen gebruiken, 
bewaard worden. Het ILO-verdrag geeft aan werknemers (en hun vertegenwoordigers) een 
nadrukkelijk recht op informatievoorziening vanuit de werkgever over de chemische stoffen. Tevens 
schrijft het verdrag voor dat de werkgevers bij het nakomen van hun verantwoordelijkheden zo nauw 
mogelijk moeten samenwerken met de werknemers of hun vertegenwoordigers met betrekking tot 
de veiligheid bij het gebruik van chemische stoffen bij de arbeid. 

 

5.4 Vergelijking toezicht en handhaving 
Net als met de regelgeving voor de in de vorige paragraaf behandelde arbothema’s zit er een groot 
verschil tussen het toezicht en handhaving in Europees Nederland en de BES-eilanden. De situaties in 
beide delen van Nederland zijn moeilijk te vergelijken. Toezicht en handhaving staan niet op een 
vergelijkbaar niveau. 

De wet- en regelgeving in Europees Nederland is meer actueel en vollediger en bevat ten opzichte 
van de situatie op de BES-eilanden meer heldere en duidelijke normen. Toezicht en handhaving in 
Europees Nederland is hierdoor eenvoudiger dan op de BES-eilanden waar met verouderde 
wetgeving gewerkt wordt. Actuele en heldere regelgeving leidt tot betere handhaving. Op de BES-
eilanden kan soms niet worden opgetreden vanwege het ontbreken van dergelijke regelgeving. 

Daarbij komt dat in Europees Nederland een cultuur van toezicht en handhaving aanwezig is, terwijl 
deze op de BES-eilanden ontbreekt. Dit wil zeggen: bedrijven in Europees Nederland zijn gewend aan 
de arbowetgeving en het uitgeoefende toezicht daarop. Dat geldt niet voor de BES-eilanden. Toezicht 
en handhaving op de BES-eilanden zijn vanwege het ontbreken van die cultuur van toezicht en 
handhaving lastiger. Bovendien ontbreekt het kennisniveau van arboaangelegenheden en toezicht en 
handhaving. 
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Binnen Europees Nederland is rondom de arbowetgeving en toezicht en handhaving veel kennis 
aanwezig. Zowel binnen als buiten de bedrijven. De vraag is of dit op de BES-eilanden ook zo is. 
Gebrek aan de juiste kennis maakt het werken op arbogebied ook lastiger. Overleggen over 
arbeidsomstandigheden zijn in zo’n geval vaak moeilijk te voeren. Gerichte jurisprudentie is niet 
voorhanden. 

Ander belangrijk verschil is het ontbreken van de bestuursrechtelijke boete en de dwangsom. 
Inspecteurs in Europees Nederland hebben meer mogelijkheden dan hun collega’s op de BES-
eilanden. Deze laatste beschikken alleen over het geven van een waarschuwing, het stilleggen van 
werk en het opmaken van een proces-verbaal. Sinds kort zijn enkele inspecteurs bevoegd om als 
opsporingsambtenaar op te treden. 

 

5.5  Conclusies 
De verschillen tussen het Europees-Nederlandse en het Caribische stelsel op het gebied van 
arbo(gerelateerde) regelgeving en de handhaving ervan zijn aanzienlijk. Waar de Europees-
Nederlandse regelgeving de relevante arbo onderwerpen uit dit onderzoek uitvoerig behandelt, 
vallen deze binnen het Caribische stelsel soms niet of nauwelijks terug te vinden. Doordat voor 
meerdere onderwerpen op de BES-eilanden een wettelijke grondslag ontbreekt, ontbreekt ook een 
belangrijke basis voor adequaat handhaven. Tegelijkertijd is het wel van belang te streven naar een 
voor beide rijksdelen gelijkwaardig beschermingsniveau van werknemers. Op basis van de huidige 
regelgeving kan een gelijkwaardige bescherming voor Caribische en Europese werknemers op de in 
dit onderzoek onderzochte arbeidsthema’s echter niet worden bereikt. Zoals blijkt uit de vergelijking 
in paragraaf 2 van dit hoofdstuk schiet de arbogerelateerde regelgeving in Caribisch Nederland 
daartoe tekort ten opzichte van de Nederlandse.  

Opvallend is verder het ontbreken van het thema ‘gezondheid’ binnen de Caribische wetgeving. In 
arbo artsen en preventiemedewerkers wordt bijvoorbeeld niet voorzien. En waar de wetgeving in 
Europees-Nederland naast veiligheid over de gehele linie is gericht op het voorkomen van 
arbeidsgerelateerde aandoeningen en ziekten richt de Caribische regelgeving zich enkel op veiligheid 
en het voorkomen van letsel in bepaalde gevallen.  

Een ander belangrijk verschil is dat in Europees Nederland op diverse niveaus risicoanalyses verplicht 
zijn gesteld. Dit gebeurt niet op de BES-eilanden. Dit geldt in Nederland voor alle werkplekken, bij 
projecten (VGM-plan), en bij werken met ter beschikking gestelde apparatuur. Deze risicoanalyses 
zijn vaak de kapstok van het veiligheidsbeheerproces. Het gaat dan om het inventariseren, evalueren, 
knelpunten prioriteren en het opzetten van een tijdsgebonden plan van aanpak. In Caribisch 
Nederland ontbreekt in de regelgeving deze wettelijke verplichting. Ook verplichtingen tot het geven 
van voorlichting en onderricht en het houden van (intern) toezicht op de veiligheid van het werk 
ontbreken. 

Dat de Caribische wetgeving in het algemeen niet actueel is wordt verder aangetoond door het 
ontbreken van bepalingen over psychosociale arbeidsbelasting, seksuele intimidatie, het opstellen 
van beleid door werkgevers en personeelsvertegenwoordigingen, etc.  
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Wat de algemene handhavingsmogelijkheden betreft is in voorgaande paragraaf duidelijk 
uiteengezet dat deze in Caribisch Nederland beperkt zijn. Optreden is moeilijk door het beperkte 
instrumentarium, met name op bestuursrechtelijk vlak. Wanneer de handhavingsmogelijkheden 
worden uitgebreid vergroot dat de kans op naleving van de bestaande voorschriften. Dit onderzoek 
heeft echter aangetoond dat de Caribische arboregelgeving zowel inhoudelijk als qua scope veel 
beperkingen heeft. Een betere naleving van deze bepalingen leidt in zo’n geval daarom niet direct tot 
een beter beschermingsniveau van werknemers. Dit gegeven wordt meegewogen bij de 
vervolgstappen in dit onderzoek.  
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Deel 2 Toelichtende teksten per arbeidsthema en handhaving /toezicht 
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1. Inleiding 
In dit deel worden de gewenste veranderingen op het gebied van de arboregelgeving voor de BES-
eilanden beschreven. Dit gebeurt voor verschillende aspecten. Per aspect wordt eerst in het kort het 
verschil tussen de Europees-Nederlandse en Caribisch Nederlandse situatie beschreven. Vervolgens 
wordt aangegeven op welke wijze het eventuele ‘gat’ gedicht kan worden. Hiermee wordt antwoord 
gegeven op de gestelde onderzoeksvraag. 

Uitgangspunten voor de hier onder opgenomen voorstellen zijn: 

- Een adequaat beschermingsniveau voor alle werknemers; 
- Daar waar mogelijk aansluiting bij de Nederlandse regelgeving; 
- Afwijken van Nederlandse regelgeving indien de situatie op de BES-eilanden daarom vraagt; 
- De resultaten van de gehouden interviews (zie deel 3); 
- Een totstandkoming van de uiteindelijke regels in nauw overleg met betrokkenen op de BES-

eilanden. 

 Op basis van de in dit deel opgenomen teksten kan -in combinatie met de informatie uit deel 1- een 
memorie van Toelichting worden geformuleerd. Voorafgaande hieraan zullen wel de nodige keuzes 
over de op te nemen regels moeten worden gemaakt. De wijze waarop deze keuzes tot stand kunnen 
komen staat beschreven in deel 3. 

In de navolgende hoofdstukken komen -in willekeurige volgorde- de volgende aspecten aan de orde: 

- Persoonlijke beschermingsmiddelen; 

- Arbeidsmiddelen; 

- Risico inventarisatie en evaluatie; 

- Gevaarlijke stoffen; 

- Fysieke belasting; 

- Asbest; 

- Duikarbeid; 

- Bedrijfshulpverlening; 

- Toezicht en handhaving. 
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2.  Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 

2.1 Verschil tussen Nederland en de BES-eilanden 
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn gericht op onder meer vitale onderdelen als hoofd, ogen, 
oren, handen en voeten. Deze middelen kunnen het risico op (blijvend) letsel aanzienlijk 
verminderen. De Arbeidsveiligheidsbesluiten BES I en II noemen expliciet middelen die door 
medewerkers gebruikt moeten worden om de onder in deze artikelen genoemde omstandigheden in 
het besluit hun werk veilig te kunnen uitvoeren. Vaak staat bij deze middelen dat zij doelmatig 
moeten zijn. Er staat niet bij dat ze passend en comfortabel moeten zijn, hetgeen wel is 
voorgeschreven in het kader van het te voeren arbobeleid door de werkgever in Nederland. 

Deze vorm van regelgeving heeft weinig oog voor gelijkwaardige beschermingsmiddelen en 
afwijkende situaties. Ook hier geldt weer dat er geen aandacht wordt geschonken aan keuring en 
certificering, waar dat in de Nederland juist een belangrijke plek inneemt. In de Nederlandse wet- en 
regelgeving worden zware eisen gesteld aan de Europese certificering (CE-markering), waarbij 
instellingen die keuringen verzorgen door de minister worden aangewezen en gecontroleerd (onder 
andere op grond van het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen). Het ontbreken van 
certificering, keuringen en CE-markering noopt de Rijksoverheid er op de BES-eilanden toe om 
Nederlandse normen en producten vrijwillig te importeren. Zo voldoen alle werkplekken voor 
rijksambtenaren - in tegenstelling tot die van lokale ambtenaren - aan de wettelijke eisen zoals die in 
Nederland gelden. Daarnaast wordt bijvoorbeeld gewerkt met Veiligheid- & Gezondheidsdossiers in 
het kader van bouw- en aanlegactiviteiten. Dit brengt de nodige extra kosten met zich mee. 
Tegelijkertijd verdient het aanbeveling om nader te onderzoeken hoe hiermee om wordt gegaan in 
het Franse deel van de regio, waarbinnen men in beginsel gehouden is om aan dezelfde Europese 
richtlijnen te voldoen. Tot slot wordt opgemerkt dat de Nederlandse regelgeving voor persoonlijke 
beschermingsmiddelen zich naast veiligheid bovendien richt op de gezondheid van werknemers. In 
de BES-regelgeving wordt van het thema gezondheid geen melding gemaakt. 

 
2.2 Toelichting 
 
Algemeen 

In de wet- en regelgeving op de BES-eilanden zijn er geen algemene uitgangspunten ten aanzien van 
het voeren van arbobeleid geformuleerd. Van dit arbobeleid maakt het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen deel uit. Met het oog op het beginsel van een gelijkwaardig 
beschermingsniveau van werknemers kunnen de volgende uitgangspunten kunnen worden verwerkt 
in de BES wet- en regelgeving.  

Volgorde van maatregelen werkgever/arbeidshygiënische strategie 

De Arbeidsomstandighedenwet (artikel 3, eerste lid, sub b) schrijft voor dat de werkgever zorgt voor 
de veiligheid en de gezondheid van werknemers. Daarvoor moet de werkgever maatregelen treffen 
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en daarbij moet hij een bepaalde voorgeschreven volgorde in acht nemen (de arbeidshygiënische 
strategie). Op de BES-eilanden is deze volgorde niet in de wet-en regelgeving verwerkt. Dit kan 
worden gerealiseerd door aan te sluiten bij de in Nederland voorgeschreven uitgangspunten bij het 
nemen van maatregelen door de werkgever. Volgens deze uitgangspunten worden doeltreffende en 
passende persoonlijke beschermingsmiddelen slechts (kosteloos) verstrekt als de andere 
maatregelen de risico’s niet afdoende beperken. Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) is in die 
zin een ultimum remedium dat pas aan de orde komt wanneer een ander(e) product, werkwijze of 
maatregel faalt; het vormt daarmee het sluitstuk op de toepassing van de arbeidshygiënische 
strategie. Als zodanig dienen persoonlijke beschermingsmiddelen ingebed te worden in de wetgeving 
op de BES. 

Voorlichting en toezicht werkgever 

Hierbij kan worden aangesloten bij de voorlichtingsverplichting van de werkgever als bedoeld in 
artikel 8 van de Arbeidsomstandighedenwet. Daarbij kan tevens worden aangesloten bij het 
voorschrift dat de werkgever toeziet op de naleving van de instructies en voorschriften gericht op het 
beperken van de risico’s en het juiste gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Verplichtingen werknemers. 

De werknemer is op grond van artikel 11 van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht de 
persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken. Deze verplichting kan worden 
opgenomenin de BES wet- en regelgeving.  

Algemene voorschriften persoonlijke beschermingsmiddelen  

Ten aanzien van de algemene voorschriften over persoonlijke beschermingsmiddelen op de BES-
eilanden ontbreken, kan worden aangesloten bij de voorschriften uit het 
Arbeidsomstandighedenbesluit (hoofdstuk 8, afdeling 1).  

Vervaardiging  

Ook kan de BES wet- en regelgeving aansluiten bij het voorschrift dat ziet op de fundamentele eisen 
die gesteld worden aan de persoonlijke beschermingsmiddelen (artikel 3 van het Warenwetbesluit 
persoonlijke beschermingsmiddelen en de doelbepaling als neergelegd in bijlage II van de richtlijn 
inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (89/686/EEG). Om een aan Nederland gelijkwaardig 
beschermingsniveau op de BES te kunnen garanderen moet hierbij het uitgangspunt worden 
gehanteerd dat iedereen op de BES en in Nederland werkt met persoonlijke beveiligingsmiddelen die 
eenzelfde hoge veiligheids- en gezondheidsbescherming bieden. 

Keuring (CE-markering) 

Op de BES-eilanden ontbreken voorschriften omtrent de keuring van de persoonlijke 
beschermingsmiddelen. De Nederlandse wet- en regelgeving stelt als eis dat persoonlijke 
beschermingsmiddelen zijn voorzien van een zogenaamde CE-markering en een identificatienummer 
dat is toegekend aan een aangewezen aangemelde instelling (artikel 5 Warenwetbesluit persoonlijke 
beschermingsmiddelen). De CE-markering zorgt ervoor dat de gemarkeerde beschermingsmiddelen 
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vrij verhandeld mogen worden in de Europese Economische Ruimte (waaronder Nederland), zonder 
extra keuringen of certificaten. De BES-eilanden maken geen deel uit van de Europese Economische 
Ruimte. Gelet op de ligging van de BES-eilanden zal veel gebruik worden gemaakt van persoonlijke 
beschermingsmiddelen die geproduceerd zijn in of afkomstig zijn uit Amerika of Zuid-Amerika. Het 
verplicht stellen van een CE-markering kan daarbij het vrije handelsverkeer van de BES-eilanden 
belemmeren. Dit neemt niet weg dat het waarborgen van de kwaliteit van persoonlijke 
beschermingsmiddelen van groot belang is. Het is daarom noodzakelijk om normen en eisen te 
formuleren in het kader van de technische gelijkwaardigheid van producten. Deze dienen nader te 
worden uitgewerkt. Om een aan Nederland gelijkwaardig beschermingsniveau op de BES te kunnen 
garanderen moet hierbij het eerdergenoemde uitgangspunt worden gehanteerd dat iedereen op de 
BES en in Nederland werkt met arbeidsmiddelen die eenzelfde hoge veiligheids- en 
gezondheidsbescherming bieden. In dit verband zijn de doelbepalingen van de Europese richtlijn 
voor persoonlijke beschermingsmiddelen eveneens van belang. Met gebruikmaking van deze 
doelbepalingen op de BES kunnen essentiële eisen bij de vervaardiging van persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden uitgewerkt in een stelsel van geharmoniseerde normalisatienormen, 
waar regionale fabrikanten gebruik van kunnen maken. Het is vervolgens aan de fabrikant om al dan 
niet door middel van een Declaration of Conformity (DoC) te verklaren waaraan zijn product voldoet 
en hoe zijn product voldoet aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen (essentiële eisen). Als 
de fabrikant geen gebruik maakt van geharmoniseerde normalisatienormen, of wanneer deze norm 
ontbreekt, dan moet de fabrikant op een andere wijze aantonen dat zijn product voldoet aan de 
essentiële eisen. 
Het is binnen dit thema verder aan te bevelen in te zetten op voorlichting van werkgevers over 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Tot slot kan in regelgeving nader worden uitgewerkt wat wordt 
verstaan onder doelmatig en passend (‘fit to use’) ten aanzien van: 
 

- ademhalingsbescherming; 

- beschermende kleding; 

- gehoorbescherming; 

- gelaatsbescherming; 

- handbescherming; 

- hoofdbescherming; 

- oogbescherming; 

- valbeveiliging; 

- voetbescherming. 

 

3.  Arbeidsmiddelen 

3.1 Verschil tussen Nederland en de BES-eilanden 
Op het gebied van arbeidsmiddelen kent de Nederlandse wet- en regelgeving vier belangrijke 
uitgangspunten die niet terug te vinden zijn in de wetgeving op de BES-eilanden:  
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- in het kader van de arbeidshygiënische strategie dient een risico bij de bron te worden 
aangepakt (artikel 3, eerste lid, aanhef, sub b van de Arbeidsomstandighedenwet); 

- voor het uitvoeren van het werk dient het meest geschikte arbeidsmiddel te worden gebruikt 
(artikel 7.3 van het Arbeidsomstandighedenbesluit); en 

- werkgevers zijn verplicht voorlichting te geven aan hun werknemers over het gebruik van elk 
arbeidsmiddel en dienen toezicht te houden op het juiste gebruik ervan (artikel 8 van de 
Arbeidsomstandighedenwet).  

- Werknemers zijn verplicht arbeidsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken (artikel 11 van de 
Arbeidsomstandighedenwet).  

De Arbeidsomstandighedenwet definieert arbeidsmiddelen als alle op de arbeidsplaats gebruikte 
machines, installaties, apparaten en gereedschappen. De wet- en regelgeving op de BES-eilanden 
kent geen definitie van arbeidsmiddelen maar de Arbeidsveiligheidsbesluiten BES I en II en het 
Stuwadoorsbesluit BES kennen wel specifieke (veiligheids)eisen die gelden voor een aantal middelen 
als krachtwerktuigen, steigers, ladders, werkvloeren, hijskranen en dergelijke. Dit laat zich verklaren 
doordat op de eilanden veel bouwwerkzaamheden worden verricht (gebouwen en wegen). De 
voorschriften met betrekking tot de stuwadoorsarbeid zijn van origine bedoeld om havenarbeiders, 
die goederen van schepen laden en lossen, te beschermen tegen de gevaren van die arbeid.  
Tegenwoordig vindt het vervoer van goederen ook plaats via vliegtuigen. In Nederland geldt naast de 
verschillende Warenwetbesluiten ook specifieke wetgeving voor machines en gevaarlijke werktuigen. 
Bij dit laatste kan gedacht worden aan drukapparatuur, containers, liften et cetera. Een ander 
belangrijk verschil is dat (periodieke) keuring en CE-markering van arbeidsmiddelen op de BES-
eilanden niet plaatsvindt.Om een gelijkwaardig beschermingsniveau desondanks te kunnen borgen is 
het echter wel van belang dat voor het gebruik en de vervaardiging van lokale arbeidsmiddelen kan 
worden aangetoond dat deze voldoen aan de Europese normen.  

 

3.2 Mogelijkheden aanpassing voor de BES-eilanden 
 
Uitgangspunten 

Dein Nederland gehanteerde uitgangspunten omtrent het gebruik van arbeidsmiddelen zijn niet 
opgenomen in de BES wet- en regelgeving. De drie genoemde uitgangspunten met betrekking tot 
arbeidshygiënische strategie, meest geschikte arbeidsmiddel, voorlichting en correct gebruikmoeten 
doorwerken in de BES-wetgeving. Aan deze drie uitgangspunten ligt het algemene beginsel ten 
grondslag dat iedereen in zowel Nederland als op de BES-eilanden werkt met arbeidsmiddelendie 
eenzelfde hoge veiligheids- en gezondheidsbescherming bieden.  

Kwetsbare werknemers 

In de BES wet en regelgeving zijn ten aanzien van het gebruik van arbeidsmiddelen geen extra 
beschermende bepalingen opgenomen voor zwangere werknemers. Dit kan worden veranderd door 
aan te sluiten bij de bepalingen uit de Nederlandse wet- en regelgeving. Hetzelfde geldt voor arbeid 
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door jeugdige werknemers. Zie in dit verband hetgeen daarover wordt gezegd bij het onderwerp 
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).   

Vervaardiging van arbeidsmiddelen 

Het voorschrift dat arbeidsmiddelen voorzien moeten zijn van een CE-markering kan in verband met 
de geografische ligging van de BES-eilanden op een probleem stuiten. Er wordt op de eilanden 
immers veelvuldig gewerkt met arbeidsmiddelen uit Amerika of Zuid-Amerika die in veel gevallen een 
dergelijke CE-keuring zullen ontberen. Het verdient in dit verband aanbeveling om aansluiting te 
zoeken bij de algemene voorschriften uit het Arbobesluit waarnaar wordt verwezen in artikel 7.2, 
tweede lid. Daarbij kunnen aan bepaalde arbeidsmiddelen (denk aan elektrische installaties, 
machines e.d.) nadere eisen worden gesteld die gebaseerd zijn op de voorschriften van de van 
toepassing zijnde Warenwetbesluiten. Via een systeem van certificering kan de veiligheid van deze 
arbeidsmiddelen worden geborgd. Hoewel aan deze certificering op de BES juridisch nog geen 
nadere invulling is gegeven, wordt in de wettelijke eis tot certificering ten behoeve van het gebruik 
van kranen bijvoorbeeld reeds voorzien. Het ligt in de rede dat in de toekomst in zo’n geval een 
certificaat wordt afgegeven door een door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
erkende deskundige. Daarnaast zal in verband met de kosten en de geografische ligging nadrukkelijk 
moeten worden gekeken naar certificering op basis van (technische) gelijkwaardigheid. De normen 
die hiermee gepaard gaan moeten nader worden uitgewerkt. Om een aan Nederland gelijkwaardig 
beschermingsniveau op de BES te kunnen garanderen moet hierbij het eerdergenoemde 
uitgangspunt worden gehanteerd dat iedereen in dit land werkt met arbeidsmiddelen die eenzelfde 
hoge veiligheids- en gezondheidsbescherming bieden. In dit verband zijn de doelbepalingen van de 
Europese richtlijnen die verdisconteerd zijn in verscheidene warenwetbesluiten (w.o. liften, 
persoonlijke beschermingsmiddelen, machines, etc.) eveneens van belang. Door het hanteren van 
deze doelbepalingen voor de BES kunnen essentiële eisen bij de vervaardiging van arbeidsmiddelen 
worden uitgewerkt in een stelsel van geharmoniseerde normalisatienormen, waar regionale 
fabrikanten gebruik van kunnen maken. Het is vervolgens aan de fabrikant om al dan niet door 
middel van een Declaration of Conformity (DoC) te verklaren waaraan zijn product voldoet en hoe 
zijn product voldoet aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen (essentiële eisen). Als de 
fabrikant geen gebruik maakt van geharmoniseerde normalisatienormen, of wanneer deze norm 
ontbreekt, dan moet de fabrikant op een andere wijze aantonen dat zijn product voldoet aan de 
essentiële eisen.  

Gebruik van arbeidsmiddelen 

In de Nederlandse regelgeving geldt dat voor bepaalde categorieën arbeidsmiddelen een specifieke 
deskundigheid is vereist (gebruik mobiele arbeidsmiddelen of arbeidsmiddelen die een specifiek 
gevaar voor de veiligheid van werknemers kan opleveren), in sommige gevallen geldt zelfs een 
wettelijk verplicht deskundigheidsbewijs. Voor de BES-eilanden geldt de eis van deskundigheid bij het 
gebruik van hijs- en hefwerktuigen en kranen (Arbeidsveiligheidsbesluit BES II). Op dit punt kan 
worden aangesloten bij de voorschriften omtrent deskundigheid zoals opgenomen in Nederlandse 
regelgeving, omdat die voorschriften aansluiten bij de actuele stand van gebruik van 
arbeidsmiddelen. De huidige wet- en regelgeving op de BES-eilanden is op dit punt gedateerd en 
daarmee te beperkt. Tegelijkertijd ontbeert de BES regelgeving specifieke inrichtinseisen waaraan de 
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omgeving van het arbeidsmiddel moet voldoen. De verplichting tot het opnemen van inrichtingseisen 
vloeit voort uit de richtlijn Arbeidsmiddelen (2009/104/EG). Hoewel in verband met de recent 
ingevoerde productierichtlijnengeen specifieke inrichtingseisen voor arbeidsmiddelen meer worden 
opgenomen (deze vormen vanaf heden een integraal onderdeel van de gebruiksvoorschriften), dient 
voor het gebruik van vergelijkbare arbeidsmiddelen op de BES worden aangesloten bij in Nederland 
bestaande, afzonderlijke inrichtingseisen.   
 

Onderhoud en keuringen van arbeidsmiddelen 

Voor de arbeidsmiddelen die in de BES-regelgeving met naam en toenaam zijn genoemd (zoals 
steigers, ladders, loopplanken et cetera) geldt dat zij in goede staat van onderhoud moeten verkeren. 
In de Nederlandse regelgeving kent het voorschrift over onderhoud (artikel 7.5 
Arbeidsomstandighedenbesluit) een ruimer bereik omdat het geldt voor alle arbeidsmiddelen. 
Verder geldt dat er voor sommige risicovolle arbeidsmiddelen een onderhoudsboek moet worden 
bijgehouden. Het verdient aanbeveling dergelijke voorschriften ook op de BES-eilanden in acht te 
nemen om een gelijkwaardig beschermingsniveau te kunnen borgen.  

Naast de onderhoudsplicht geldt voor sommige arbeidsmiddelen een keuringsverplichting. Deze 
keuringsverplichting in de gebruiksfase is geregeld in artikel 7.4a van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. De keuring is van toepassing als: 

- de veiligheid afhangt van de wijze van installeren (keuring na installatie); 

- het gebruik of invloeden van buitenaf leiden tot slijtage, veroudering of verslechtering van de 
arbeidsmiddelen (periodieke keuring). 

De keuring wordt uitgevoerd door een deskundige persoon, rechtspersoon of een instelling. Voor 
bepaalde arbeidsmiddelen geldt dat die door een aangewezen onafhankelijke instelling moeten 
worden gekeurd. Hierbij is het van belang dat ten aanzien van de periodiciteit van de keuringen de 
Nederlandse normen worden overgenomen. Dit laatste houdt in dat de frequentie van de keuring 
wordt bepaald op basis van een RI&E dan wel dat de keuring op jaarlijksebasis plaatsvindt bij het 
ontbreken van een RI&E.In geval van specifieke arbeidsmiddelen die bij bezwijken tot gevolg hebben 
dat er een dode is te betreuren dan wel dat er aanzienlijke materiële schade optreedt, is in 
Nederland voorzien in een wettelijk verplichte conformiteitsbeoordeling in de gebruiksfase door een 
Nederlandse conformtiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI), aangewezen door de Inspectie SZW. De 
NL-CBI moet daarbij een door de Raad voor Accreditatie afgegeven accreditatie kunnen overleggen. 
Ondanks de praktische bezwaren die verband houden met het ontbreken van expertise en van NL-
CBI’s op de BES is het, met het oog op een gelijkwaardig beschermingsniveau, van belang dat er voor 
deze categorie arbeidsmiddelen1 keuringen aan de oorspronkelijke vervaardigingsvoorschriften 
kunnen plaatsvinden op de BES door een geaccrediteerde instantie.  

                                                           
1 Op basis van artikel 7.4a waarin verwezen wordt naar de toepasselijke Warenwetbesluiten gaat het om: 
drukapparatuur, liften, hijskranen en hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer. 
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4. Risico inventarisatie en evaluatie 

4.1 Verschil tussen Nederland en de BES-eilanden 
De Nederlandse regelgeving kent de verplichting om risico’s te inventariseren en een plan van 
aanpak te maken met als doel ongevallen dan wel gevaarlijke situaties op de werkvloer te 
voorkomen. Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven moet een werkgever in Nederland een 
overzicht opstellen van alle risico's die in het bedrijf of de instelling kunnen voorkomen. Met deze 
Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan de werkgever op een gestructureerde wijze de gevaren 
beschrijven en de maatregelen die hij neemt om het risico op gezondheidsklachten en ongevallen 
vanwege de arbeid tot een minimum te beperken. Het gaat om een dynamisch document dat als 
leidraad dient voor het uitdragen en voeren van veiligheidsbeleid. De regelgeving is daarmee gericht 
op een doorlopend proces van aanpassingen en verbeteringen. De verplichting tot het 
gestructureerd en doorlopend inventariseren en periodiek evalueren van risico’s ontbreekt op de 
BES-eilanden. Het voorlichten van de eigen werknemers over de werkzaamheden en het beperken 
van de risico’s is geen verplichting die is opgenomen in de BES wet- en regelgeving.  

Volgens de Nederlandse wet- en regelgeving moeten bedrijven hun RI&E laten toetsen door 
gecertificeerde arbodiensten of een gecertificeerde arbokerndeskundige. Deze verplichting geldt niet 
voor organisaties met 25 of minder werknemers die gebruik maken van een erkende branche RI&E-
instrument of als het RI&E instrument erkend is in de cao. Ook de bedrijven waar medewerkers in 
totaal minder dan 40 uur per week arbeid verrichten hoeven hun RI&E niet te laten toetsen. 

 

4.2 Mogelijkheden aanpassing voor de BES-eilanden 
 
Verplichting arbobeleid en opstellen RI&E 

In de BES-wetgeving kunnen de voorschriften over het voeren van arbobeleid als bedoeld in artikel 3 
van de Arbeidsomstandighedenwet worden verwerkt. Een goed arbobeleid beperkt de 
gezondheidsrisico’s in het bedrijf. Andere positieve effecten zijn dat de werknemer beter presteert 
als hij zich veilig voelt en comfortabel kan werken, goede arbeidsomstandigheden verhogen de 
motivatie van werknemers en door grotere motivatie ligt de productie hoger. 

Als uitvloeisel van dit voorgeschreven arbobeleid dient de werkgever ook verplicht te worden tot het 
opstellen van een RI&E. Het opstellen van een RI&E is de manier voor de werkgever om op een 
gestructureerde wijze de risico’s voorde veiligheid en gezondheid van zijn werknemers ten aanzien 
van de werkzaamheden in zijn bedrijf in kaart te brengen en daar doeltreffende maatregelen voor te 
treffen.   

Op basis van de inventarisatie van de risico’s stelt de werkgever vervolgens vast welke maatregelen 
hij zal nemen in een plan van aanpak. Dit plan van aanpak maakt deel uit van de RI&E. Tevens dient 
in het Plan van Aanpak opgenomen te worden binnen welke termijn deze maatregelen uitgevoerd 
worden en wie binnen de organisatie hiervoor verantwoordelijk gesteld is. Het is tot slot noodzakelijk 
na te gaan of de genomen maatregelen effectief zijn. 
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Kwetsbare groepen 

De werkgever dient bij de RI&E ook de risico's voor bijzondere categorieën werknemers mee te 
nemen, zoals werknemers jonger dan 18 jaar, zwangere werknemers, werknemers tijdens de lactatie 
en werknemers met een arbeidshandicap of gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid. Op de BES-eilanden is 
namelijk alleen specifiek aandacht voor de werknemers die jonger zijn dan 18 jaar.  

Nadere inventarisaties RI&E 

Verder kan worden aangesloten bij de voorschriften uit het Arbobesluit over specifieke nadere 
inventarisaties. Hier moet gedacht worden aan geluid, gevaarlijke stoffen, (machine)veiligheid, en 
trillingen. Dit zijn ook risico’s die zich voordoen bij bepaalde werkzaamheden op de BES-eilanden.   

Periodiek aanpassen RI&E 

Ook kan voor de BES-eilanden de verplichting gelden dat de RI&E periodiek wordt aangepast als de 
ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden (of de stand van de wetenschap en 
professionele dienstverlening) daartoe aanleiding geven. De RI&E is geen statisch document. Dit 
maakt dat werkgevers en werknemers bewust aan de slag blijven met veilig en gezond werken. Dit 
alles om de kans op arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te 
beperken. 

Toetsing RI&E 

Volgens de Nederlandse wet- en regelgeving moeten bedrijven hun RI&E laten toetsen door 
gecertificeerde arbodiensten of een gecertificeerde arbokerndeskundige. Deze verplichting geldt niet 
voor organisaties met 25 of minder werknemers die gebruik maken van een erkende branche RI&E-
instrument of als het RI&E instrument erkend is in de cao. Ook de bedrijven waar medewerkers in 
totaal minder dan 40 uur per week arbeid verrichten hoeven hun RI&E niet te laten toetsen.  

Gecertificeerde arbodiensten of arbo-kerndeskundigen komen nagenoeg niet voor op de BES-
eilanden. Het opstellen van een RI&E introduceert een nieuwe verplichting voor werkgevers. 
Werkgevers kunnen gebruik maken van een erkende branche RI&E instrument. Echter het toetsen 
van de RI&E door een deskundige op het gebied van preventie en bescherming kan helpen bij het 
verder professionaliseren van de RI&E. Aan deskundigen op dit terrein is ten opzichte van Nederland 
gebrek op de eilanden. Een alternatief dat werd geopperd vanuit de eilanden was om het toetsen te 
laten plaatsvinden door (lokale) artsen, verpleegkundigen of anderen die aantoonbare deskundigheid 
op het gebied van preventie en bescherming ten aanzien van arbeidsomstandigheden bezitten. De 
vraag rijst of dit een wenselijk alternatief is. Eisen voor RI&E deskundigen zullen hoe dan ook moeten 
worden toegespitst op de BES en nader moeten worden uitgewerkt. Het is tevens van belang daarbij 
de kosten in kaart te brengen.  

Voorlichting en onderricht 

Verder is van groot belang dat de werkgever op de BES-eilanden ervoor zorgt dat de werknemers bij 
de RI&E worden betrokken. Het geven van voorlichting en onderricht over de te verrichten 
werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, alsmede over de maatregelen die erop gericht 
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zijn deze risico's te voorkomen of te beperken, is noodzakelijk om de werknemers bewust te maken 
van de risico’s en hoe deze worden beperkt. Ook wordt dan duidelijk dat werknemers zelf naar 
vermogen zorg moeten dragen voor hun eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere 
betrokken personen. Gelet op het gemiddelde opleidingsniveau van de beroepsbevolking op de BES-
eilanden, is inzetten op mondelinge voorlichting het meest doeltreffend. 

 

5. Gevaarlijke stoffen 
 

5.1 Verschil tussen Nederland en de BES-eilanden 
De verschillen tussen Nederland en de BES op dit thema zijnaanzienlijk. In de wet- en regelgeving 
voor de BES-eilanden wordt geen aandacht gegeven aan een gedegen risico-inventarisatie en – 
evaluatie; iets wat voor dit thema van wezenlijk belang is. Ook de volgende onderwerpen worden 
nagenoeg buiten beschouwing gelaten in het kader van werken met gevaarlijke stoffen:  

a. gezondheid;  

b. preventieve maatregelen;  

c. werkpleketikettering;  

d. veiligheidsinformatiebladen;  

e. vaststellen grenswaarden;  

f. arbeidshygiëne;  

g. ontplofbare stoffen. 

 

5.2 Mogelijkheden aanpassing voor de BES-eilanden 
 
Ad a gezondheid 
Voor jeugdige werknemers (vanaf 15 jaar tot 18 jaar) is in de BES wet- en regelgeving voorzien in een 
verbod op gevaarlijke arbeid. Onder gevaarlijke arbeid wordt onder meer verstaan werkzaamheden 
die het gevaar meebrengen dat de jeugdige werknemer in aanraking komt met schadelijke stoffen 
(zie het Arbeidsbesluit jeugdigen BES).  

De Europees-Nederlandse wetgeving kent een ruimer bereik op het gebied van de gezondheid van de 
volwassen werknemers. De onderzoek plicht en de verplichting tot het nemen van maatregelen voor 
de gezondheid schadelijke atmosferen van werknemers kan ook worden toegevoegd aan de BES- 
wetgeving. Hierbij wordt gedacht aan een verbod op specifieke gezondheidsschadelijke stoffen als 
bedoeld in de Arbeidsomstandighedenregeling. Ook kan worden aangesloten bij de voorschriften 
met betrekking tot de veiligheid aan, op of in tankschepen.  

Tevens kan worden aangesloten bij de bepalingen rond het arbeidsgezondheidskundig onderzoek. 
Op de BES-eilanden ontbreken beschermingsbepalingen voor zwangere werknemers, deze 
beschermingsbepalingen kunnen ook opgenomen worden in de BES wet- en regelgeving.   
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Ad b preventieve maatregelen 
Alhoewel er in de BES-regelgeving specifieke bepalingen zijn opgenomen die de werkgever 
voorschrijven doeltreffende maatregelen te treffen tegen blootstelling aan schadelijke stoffen (zoals 
beschermingsmaatregelen tegen acetyleen opgenomen in het Arbeidsveiligheidsbesluit BES I, 
beschermingsmaatregelen voor reservoirs waarin propaan of butaan in zijn opgeslagen, opgenomen   
in het Arbeidsveiligheidsbesluit BES III of beschermingsmaatregelen bij stuwadoorsarbeid als het gaat 
om gevaarlijke stoffen) is het bereik van de maatregelen in de Europees-Nederlandse wet- en 
regelgeving ruimer. De maatregelen die nodig zijn ter voorkoming en beperking van blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen en van (zware) ongevallen/ beroepsziekten (kanker) waarbij gevaarlijke stoffen 
zijn betrokken en de gevolgen daarvan voor de veiligheid en gezondheid van werknemers, kunnen in 
dat verband worden overgenomen op de BES-eilanden. Tevens kan worden aangesloten bij de 
maatregelen ter voorkoming van gevaar voor derden (personen en bedrijven). Hetzelfde geldt voor 
de verplichting om het publiek te informeren en de werknemers te informeren en voor te lichten. 
Ook de meldingsplicht van de werkgever is een belangrijke aanvulling voor de BES wet- en 
regelgeving. Voorschriften die betrekking hebben op ongewilde gebeurtenissen en de veiligheids- en 
gezondheidssignalering ontbreken thans op de eilanden en vormen een goede aanvulling op het 
bestaande kader.   

Ad c werkpleketikettering 
Op de BES-eilanden kan worden aangesloten bij de bepalingen over werkpleketikettering.  

Ad d veiligheidsinformatiebladen 
De vraag rijst in hoeverre schriftelijk informatie- en voorlichtingsmateriaal het gewenste effect 
sorteert op de BES-eilanden. Indien hierop wordt ingezet dient eventueel materiaal in ieder geval in 
de talen Papiamento, Engels en Spaans (naast het Nederlands) aanwezig te zijn. Daarnaast dient 
rekening te worden gehouden met hogere mate van analfabetie in vergelijking met Nederland. Het 
beste kan worden ingezet op het opleiden en zoveel mogelijk mondeling voorlichten van interne 
medewerkers.  

Ad e vaststellen grenswaarden 
Aangesloten kan worden bij de grenswaarden en omstandigheidsfactoren zoals opgenomen in de 
Arbowet, waarbij rekening moet worden gehouden met specifieke omstandigheden op de eilanden 
(waaronder het tropische klimaat). Maatregelen die betrekking hebben op de overschrijding van 
grenswaarden kunnen bovendien nader worden uitgewerkt. Het voorkomen van loodvergiftiging lijkt 
afdoende te zijn afgedekt op de BES: een verbod op het werken met giftige verf (loodwit) is reeds 
opgenomen in artikel 134 Arbeidsveiligheidsbesluit I BES.  

Ad f arbeidshygiëne  
Aangesloten kan worden bij de voorschriften met betrekking tot hygiënische 
beschermingsmaatregelen, arbeid hygiënische strategie en ventilatie zoals die zijn opgenomen in het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Ad g ontplofbare stoffen 
De bepalingen ten aanzien van het springplan of een programma met betrekking tot ontplofbare 
stoffen dienen te worden verdisconteerd in de BES wet- en regelgeving. Hetzelfde geldt voor de 
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regelingen over het gebruik van vuurwerk. Certificering als bedoeld in artikel 4.10 van de 
Arbeidsomstandighedenbesluit (conventionele explosieven) ontbreekt, waarbij de invoering ervan 
stuit op praktische bezwaren wegens gebrek aan deskundigheid en vastgelegde normen (er wordt 
bijvoorbeeld niet gewerkt met CE-markeringen). De optie in het besluit van overdragen aan de 
explosieven opruimingsdienst van het ministerie van Defensie lijkt voor de BES-eilanden een goed 
werkbareoplossing. 

 

6. Fysieke belasting 

6.1 Verschil tussen Nederland en de BES-eilanden 
Bij een vergelijking tussen de Nederlandse wetgeving en de wetgeving voor de BES-eilanden vallen 
de volgende twee zaken op:   

1. de BES wet -en regelgeving kent uitsluitend regels voor de bescherming van jeugdigen (15 t/m 
18 jaar) ; 

2. deze regels zijn ten opzichte van de Nederlandse wetgeving algemeen van aard. 

 

6.2 Mogelijkheden aanpassing voor de BES-eilanden 
 
Ad 1 Jeugdigen 
De Nederlandse wetgeving kent andere leeftijdsgrenzen voor een jeugdige werknemer dan de 
BESeilanden. In Nederland is een jeugdige werknemer een persoon van 16 of 17 jaar. Een kind is 
jonger dan 16 jaar (Arbeidstijdenwet). Op de BES-eilanden is dat een persoon van 15 tot 18 jaar. Een 
kind is jonger dan 15 jaar. Volgens de Nederlandse wetgeving mag een 15-jarige 
behoudensspecifieke uitzonderingen geen arbeid verrichten. Volgens de wetgeving op de BES-
eilanden mageen 15 jarige geen gevaarlijke arbeid verrichten. Het beschermingsniveau van de 
Nederlandsewetgeving voor een 15-jarige is ruimer.  

De BES wet- en regelgeving spreekt daarnaast meer in algemene verboden terwijl de Nederlandse 
wetgeving nadrukkelijk de verantwoordelijkheid bij de werkgever legt om jeugdigen specifiek mee 
te nemen in de RIE. Verder moeten de werkzaamheden van jeugdigen onder adequaat deskundig 
toezicht gebeuren. Teneinde een gelijkwaardig beschermingsniveau te realiseren kan worden 
aangesloten bij de voorschriften voor jeugdigen in de Nederlandse wetgeving. Binnen deze 
wetgeving krijgt de jeugdige werknemer middels de RIE een meer prominente plaats; daarnaast geldt 
er de verplichting dat er adequaat en deskundig toezicht moet worden gehouden. Dit kan op de BES 
worden overgenomen.  

Ad 2 Algemeen 
De wet- en regelgeving op de BES-eilanden kent geen uitgebreide voorschriften omtrent de fysieke 
belasting. Er kan worden aangesloten bij de definitie uit de Nederlandse regelgeving 
(Arbeidsomstandighedenbesluit) en de voorschriften uit de Nederlandse wetgeving ter voorkoming  
van bedrijfsongevallen of beroepsziekten kunnen worden verwerkt in de BES wet en regelgeving.  
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Dit zijn voorschriften met betrekking tot: 

- ergonomische inrichting van werkplekken; 

- voorkomen van gevaren (risico inventarisatie & evaluatie); 

- beeldschermwerk; 

- tillen, trillingen en lawaai; 

- psychosociale arbeidsbelasting; 

- ouderen (55+) 

- arbeid tijdens zwangerschap, lactatie, etc.  

 

De fysieke belasting is een wezenlijk aspect van gezond en veilig werken. Om deze reden zouden er 
voorafgaande aan nieuwe algemene wet- en regelgeving  specifieke regels gesteld kunnen worden 
ten aanzien van dit aspect. Dit maakt het mogelijk dat de Arbeidsinspectie nu reeds kan optreden 
tegen situaties waar grove strijd is met arbeidsveiligheid of gezondheid.  Dergelijke regels zouden 
kunnen bepalen dat de werkgever er zorg voor draagt dat arbeid zodanig wordt georganiseerd en dat 
de arbeidsplaats zodanig wordt ingericht dat de fysieke belasting niet kan leiden tot 
bedrijfsongevallen, beroepsziekten of klachten aan het bewegingsapparaat. Hetzelfde geldt voor 
productie- en werkmethoden en de inzet van hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 

7. Asbest 

7.1 Verschil tussen Nederland en de BES-eilanden 
In de Caribische regelgeving is het begrip asbest niet opgenomen. Het is voor jeugdige werknemers 
(15 t/m 18 jaar) verboden om gevaarlijke arbeid te verrichten (zoals arbeid waarbij de jeugdige 
werknemer beschuttingsmiddelen moet dragen tegen voor de gezondheid schadelijke stoffen). In de 
arbeidsveiligheid besluiten op de BES is het één en ander geregeld over de bescherming van 
blootstelling aan stof (waaronder asbest kan worden begrepen). In tegenstelling tot de Nederlandse 
biedt de Caribische regelgeving weinig houvast voor verantwoord werken met asbest en daardoor 
ook niet voor de handhaafbaarheid ervan. De algemene en tegelijkertijd beperkte wet- en 
regelgeving op de BES-eilanden staat in schril contrast met de Europees-Nederlandse waarin het 
onderwerp asbest uitvoerig aan de orde komt. Tegelijkertijd lijkt het risico op blootstelling van 
werknemers aan asbest in Nederland groter vanwege een ruimere toepassing van asbesthoudende 
materialen ten opzichte van de eilanden. Het bestuur van Sint Eustatius meldtbijvoorbeeld dat alle 
objecten en bouwwerken op het eiland ‘asbestvrij’ zijn. Ook op Saba is naar verwachting weinig 
asbest aanwezig. Op Bonaire is het leeuwendeel van de aanwezige asbest verwerkt in de (af)daken 
van gebouwen en inrichtingen. De meer schadelijke asbestsoorten (zoals blauw asbest) zijn daarbij 
niet aangetroffen.  

7.2 Mogelijkheden aanpassing voor de BES-eilanden 
Voor de introductie van het begrip asbest in de BES-regelgeving kan de definitie uit het 
Arbeidsomstandighedenbesluit worden gehanteerd. Blootstelling aan asbest kan optreden tijdens 
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onderhoud, renovatie en sloop van installaties en gebouwen. Dit soort werkzaamheden vindt 
regelmatig plaats op de BES-eilanden. Bij opstellen vande wet- en regelgeving voor de BES-eilanden 
zou het uitgangspunt moeten zijn dat wordt aangesloten bij het beschermingsniveau in de Europees 
Nederlandse wet- en regelgeving. Dit betekent dat een beschrijving van het risico op blootstelling 
aan asbest in een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) wordt opgenomen, maar vooral dat er 
aanvullende regelgeving denkbaar is ter voorkoming en beperking van arbeidsongevallen door 
blootstelling aan asbest. Dit houdt in dat het wenselijk is om op de BES te kunnen voorzien in de 
volgende maatregelen:  

- stilleggen van de arbeid bij aantreffen asbest; 
- melding bij de inspectie SZW; 
- eisen ten aanzien van deskundige verwijdering. 

Met het oog op de aanwezige hoeveelheid asbest en het risicoprofiel van de aanwezige 
asbestsoorten ten aanzien van de gezondheid, schiet het wettelijk vastleggen van grenswaarden en 
het benoemen van verschillende risicoklassen voor verwijdering overeenkomstig de Nederlandse 
regelgevingzijn doel voorbij. Het is echter wel van belang dat specifiek voor de BES wordt uitgewerkt 
of en hoe bedrijven en hun werknemers op een deskundige en verantwoorde wijze asbest kunnen 
verwijderen. Hierbij kan worden aangetekend dat het optuigen van een certificatiesysteem met een 
onafhankelijke toezichthouder en/of accrediterende instantiegegeven de kleinschaligheid in 
organisatorisch opzicht veel vergt van de eilanden. Alternatieven voor de in Europees Nederland 
gebuikelijke certificering zouden daarom óók kunnen worden meegewogen. Gedacht kan worden 
aan een eilandelijke opleiding voor deskundige verwijdering, waarbinnen ook aspecten als het 
opruimen dan wel de verwerking van asbest en kennis over asbestsoorten worden meegenomen. 
Wanneer wordt vergeleken met Europees Nederland lijkt het op de BES-eilanden haalbaar dat een 
groot deel van de aanwezige asbest verwijderd wordt door bedrijven die niet gecertificeerd zouden 
hoeven zijn, maar wel met daartoe opgeleid personeel. In dat geval is het van belang om het 
uitgangspunt, dat degene die asbest verwijdert ter zake deskundig is, ook op de BES-eilanden 
wettelijk te borgen. Dit laatste geldt ook voor het criterium dat de werkgever zorg draagt voor de 
(deskundige) verwijdering van asbest.  
 
In de wetgeving voor de BES kan verder worden overwogen om aansluiting te zoeken bij in 
Nederland bestaande voorschriften over:  

- registratie van werknemers die blootgesteld kunnen worden aan asbestvezels en registratie van 
  werkzaamheden aan asbesttoepassingen; 
- werkvoorbereiding en localisering van aanwezige asbest (met als doel zo min mogelijk asbestvezels 
  vrij te laten komen); 
- werkplan met beschrijving van asbestverwijderingswerkzaamheden en - methoden; 
- voorlichting en onderricht over asbestrisico’s; 
- persoonlijke beschermingsmaatregelen; 
- deskundige afvoer van asbest ná verwijdering. 
 
Deze voorschriften kunnen worden gevonden in het Arbeidsomstandighedenbesluit (Afdeling 5) en 
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zijn dermate algemeen geformuleerd dat zij zouden kunnen worden opgenomen in regelgeving voor 
de BES-eilanden.  

Bij sloop- of renovatiewerkzaamheden van gebouwen van vóór 1994 is in Nederland een 
asbestinventarisatie nodig van de kans op aanwezige asbestbronnen. Aangezien het risicoprofiel voor 
de BES-eilanden anders is dan in Europees Nederland, is het de vraag of, en zo ja hoe, een dergelijke 
verplichting invulling zou moeten krijgen. Het verdient aanbeveling om met onderhavig onderzoek 
aan te sluiten bij het ministerie van IenW dat werkt aan de realisatie van een verbod op import- en 
hergebruik van asbest. 
  
Tot slot: op de BES-eilanden wordt momenteel gesproken en nagedacht over de wijze waarop op 
korte termijn zaken geregeld kunnen worden met betrekking tot asbest. Het opstellen van een 
volledige regelgeving op het terrein van asbest kost echter de nodige tijd. Om in te kunnen spelen op 
de huidige ontwikkelingen, zou een regeling kunnen worden ontworpen waarin de hierna 
beschreven onderwerpen worden opgenomen. 

Belangrijk is om te voorkomen dat werknemers worden blootgesteld aan asbestvezels in de lucht. Dit 
kan door verplicht te stellen dat de werkmethoden zo zijn ingericht dat er zo min mogelijk 
asbestvezels vrijkomen en dat asbest wordt opgeborgen in daartoe geschikte en gesloten verpakking. 
Ook zou een regel kunnen worden gesteld over de deskundigheid van de medewerkers die werken 
met asbest. Zij moeten over de deskundigheid beschikken die nodig is om op een gezonde en veilige 
manier met asbest te werken. Op basis van de dan beschikbare kennis kan van de werkgever een 
werkplan worden gevraagd over de wijze waarop de uit te voeren 
asbestverwijderingswerkzaamheden en verwijderingstechnieken worden beschreven. Dit werkplan 
dient van tevoren, twee weken voor aanvang van de werkzaamheden, te worden ingediend bij de 
toezichthouder, in casu de Arbeidsinspectie, onder de vermelding van wanneer de werkzaamheden 
worden uitgevoerd. Om inzicht te krijgen hoe de werkzaamheden daadwerkelijk worden uitgevoerd, 
is het ook gewenst van de werkgever te vragen hoe de werkzaamheden zijn uitgevoerd. 
Met het vorenstaande wordt een praktische en goede aanzet gegeven voor het regelen van 
arbeidsveiligheid met betrekking tot asbest op de BES-eilanden. 

 

8. Duikarbeid 

8.1 Verschil tussen Nederland en de BES-eilanden 
De wet en regelgeving op de BES-eilanden schiet ernstig tekort ten opzichte van de Nederlandse wet- 
en regelgeving. Er gelden geen algemene normen ten aanzien van de duikarbeid voor de BES- 
eilanden, terwijl deze eilanden (vooral Bonaire) zich juist profileren als duikeilanden. Op de eilanden 
zijn veel duikbedrijven actief. Op Bonaire gelden er regels over het op peil houden van de 
luchtkwaliteit en het gebruik van worden drukvaten binnen het duiktoerisme, maar feitelijk is er niks 
geregeld over de duikarbeid. In de Nederlandse wetgeving zijn daarentegen alle mogelijke facetten 
van duikarbeid beschreven. 
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8.2 Mogelijkheden aanpassing voor de BES-eilanden 
De voorschriften vanuit de Nederlandse wet- en regelgeving die van aanvullende waarde zijn voor de 
activiteiten op de BES-eilanden (het opleiden tot duiker en het verzorgen van toeristische 
duikactiviteiten) kunnen worden overgenomen. Deze aansluiting moet gezocht worden bij de 
voorschriften die zien op:  

a. de definitie van duikarbeid, van de geschiktheid van een duiker en van het verbod op 

duikarbeid voor kwetsbaregroepen; 

b. de inrichting van de duikarbeid;  

c. de normen ten aanzien van decompressietijd, diepte, zuurstofdruk, etc. (PA); 

d. medisch onderzoek; 

e. de regels voor opleiding, bevoegdheid, voorlichting en onderricht; 

f. het keuren van apparatuur; 

g. de aanwezigheid decompressiekamer. 

 

Ad a Definitie 
Op de BES-eilanden bestaat er geen definitie van duikarbeid. Daarom kan aangesloten worden bij de 
definitie in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Overigens is het jeugdige werknemers in Nederland 
verboden om duikarbeid te verrichten. Hierbij kan worden aangesloten omdat dit een aanvulling is 
op de verbodsbepalingen voor jeugdigen op de BES-eilanden (Arbeidsbesluit jeugdigen BES). Ook 
dient er een verbod te komen op duikarbeid voor zwangere werknemers. Ten aanzien van de 
geschiktheid van een duiker kan de Nederlandse definitie uit artikel 6.14 van het Arbobesluit worden 
overgenomen.  

Ad b Inrichting duikarbeid 
Het Arbeidsomstandighedenbesluit kent voorschriften over de (veiligheidsmaatregelen bij) 
duikarbeid (artikelen 6.15 en 6.16). Gelet op de situatie van de BES-eilanden is het van belang dat er 
voorschriften komen voor de werkgever dat hij zorg moet dragen dat bij elke duik een doelmatige 
communicatievoorziening aanwezig is om medische hulpverlening te bereiken. Daarnaast kan voor 
de inrichting van de duikarbeid worden aangesloten bij het werksysteem dat elke duik plaatsvindt 
onder toezicht van een duikploegleider, die tevens belast is met de alarmering en de inschakeling van 
medische hulpverlening bij duikongevallen.  

In de regels kan een voorschrift worden opgenomen die de werkgever verplicht om alle 
arbeidsmiddelen die bij duikarbeid worden gebruikt zodanig te onderhouden dat als gevolg hiervan 
geen gevaarlijke of een voor de gezondheid bedreigende situatie ontstaat. Dit sluit aan bij het 
algemene voorschrift over onderhoud van arbeidsmiddelen uit artikel 7.5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit.   

Verder is het van belang om de werkgever melding te laten maken bij de Arbeidsinspectie als er 
sprake is van arbeidsongevallen waarbij een arts is ingeschakeld. 
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Ad c Normen 
Op de BES-eilanden gelden regels ten aanzien van de kwaliteit van de mengsels in de drukvaten. Een 
werkgever dient ervoor zorg te dragen dat de compressoren voor het vullen van drukvaten voor het 
recreatief duiken zodanig zijn uitgerust en zijn onderhouden dat de kwaliteit van de samengeperste 
lucht, of andere gasmengsels, met 20 tot 22 procent zuurstof geen grotere verontreiniging mag 
bevatten dan: 

• koolstofdioxide (CO2): 500 ppm 

• koolmonoxide (CO): 15 ppm 

• olie en deeltjes: 5 mg/m3 

• geur: geen 

Hierbij kan worden aangesloten. 

Ad d medisch onderzoek  
Het vereiste van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek kan worden overgenomen. Het 
onderzoek moet worden verricht door een arts. Dit kan jaarlijks plaatsvinden. Gelet op de 
kleinschaligheid, de ligging van de eilanden en de problemen rond het aantrekken van medisch 
specialisten, lijkt het instellen van een certificeringssysteem voor deze artsen weinig haalbaar. 
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Ad e Opleiding en voorlichting 
Er kan worden aangesloten bij de voorschriften over voorlichting en onderricht. De werkgever moet 
de werknemers die duikarbeid verrichten doeltreffende voorlichting gegeven over: 

- de mogelijke gevaren voor de gezondheid van duiken; 

- de preventieve maatregelen met het oog op de gezondheid en veiligheid; 

- het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en arbeidsmiddelen. 

Daarnaast kan worden voorgeschreven dat werknemers die duikarbeid verrichten aantoonbaar 
dienen te beschikken over de vaardigheden en de bevoegdheden van daartoe internationaal erkende 
duikorganisaties. Tevens dienen zij hun werkzaamheden te verrichten conform de huidige stand van 
de techniek en de professionele dienstverlening. 

Ad f Keuren apparatuur 
Keuringseisen omtrent de duikarbeid ontbreken op de BES-eilanden. Naast het feit dat een 
werkgever zorg dient te dragen voor het onderhoud van de arbeidsmiddelen, kan een verplichting 
voor de werkgever worden voorgeschreven om de luchtkwaliteit eens per kwartaal te laten keuren 
door een daartoe door de minister aangewezen instantie. De werkgever dient de 
keuringsrapportenten minste twee jaren na afgifte ervan te bewaren en op verzoek ter inzage te 
geven aan de Arbeidsinspectie.  

Ad g Decompressiekamer 
Er kan worden aangesloten bij het voorschrift over het voorhanden hebben van een 
decompressiekamer (artikel 6.18 Arbeidsomstandighedenbesluit). Overigens zijn deze kamers al 
aanwezig op de BES-eilanden. 

 
Voorts is het van belang dat de wetgeving op de BES enkele algemene veiligheidsmaatregelen zal 
bevatten, waaronder:  

- aanwezigheid van werkinstructies inclusief veiligheidsvoorzieningen en noodprocedures in de 
directe nabijheid van de plaats van arbeid; 

- aanwezigheid van een daartoe opgeleid persoon die werknemers in het kader van eerste hulp en 
noodgevallen adequaat medisch kan begeleiden in de nabijheid van de plaats van arbeid; 

- aanwezigheid van een adequate eerste-hulpuitrusting in de nabijheid van de plaats van arbeid.  

Net als bij asbest, is momenteel ook het onderwerp duiken onderwerp van gesprek op de BES-
eilanden. Hierop kan worden aangesloten door, alvorens dit onderwerp geheel te regelen, enkele 
regels te stellen die op korte termijn een bijdrage leveren aan de gezondheid en veiligheid van de 
werknemers op dit terrein. 

Dit kan in eerste instantie eenvoudig door de wergkever te verplichten dat de werknemers die 
duikarbeid verrichten jaarlijks op hun gezondheid worden onderzocht door een arts. Bij asbest wordt 
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de nodige deskundigheid vereist van werknemers (zie paragraaf 7.2). Dit kan ook gelden voor 
werknemers in de duiksector. Ook zij dienen te beschikken over de vereiste vaardigheden en 
bevoegdheden. Hierbij kan worden aangesloten bij de eisen van internationaal erkende 
duikorganisaties. De veiligheid van de werknemers is  gediend bij het instellen van een 
duikploegleider die belast is met de alarmering en de inschakeling van medische hulpverlening bij 
duikongevallen. Daarnaast zijn duidelijke werkinstructies gewenst. Deze kunnen betrekking hebben 
op bijvoorbeeld veiligheidsvoorzieningen en noodprocedures. 
De lucktkwaliteit speelt een belangrijke rol bij veilig en gezond duiken. Hiervoor is dit  al aan de orde 
gekomen. In de huidige verordening van Bonaire zijn op dit punt reeds eisen gesteld. In regelgeving 
op korte termijn kan hierbij worden aangesloten. 
De duikapparatuur op de BES-eilanden wordt veel gebruikt. Het is derhalve  gewenst te regelen dat 
het onderhoud daarvan juridisch geborgd is. 

 

9. Bedrijfshulpverlening 

 
9.1 Verschil tussen Nederland en de BES-eilanden 
Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening is op de BES-eilanden deels geregeld, in 
die zin dat bepaalde bedrijven waar machinale hout- of metaalbewerking plaatsvindt, verplicht zijn 
deskundige mensen in de organisatie voorhanden te hebben die hulp kunnen verlenen bij 
ongevallen. Ook geldt de verplichting om in bepaalde situaties doelmatige middelen voorhanden te 
hebben zodat medewerkers kunnen worden gered (bijvoorbeeld bij verdrinking). In Nederland is het 
aanwijzen van een bedrijfshulpverlener voor alle bedrijven verplicht, waarbij de rol van de BHV-er 
ook brandbestrijding, uitvoeren van eerste hulp bij ongevallen en evacuatie omvat.  

 

9.2 Mogelijkheden aanpassing voor de BES-eilanden 
Ondanks de mogelijkheid om de toepassing van preventieve maatregelen (opstellen RI&E, uitvoeren 
plan van aanpak, etc.) te regelen in de BES-wetgeving, zullen er in de praktijk altijd zogeheten 
restrisico’s overblijven. Om in te kunnen grijpen als deze restrisico’s tot incidenten leiden is het 
gewenst dat de werkgever zich laat bijstaan door in de organisatie aangewezen bedrijfshulpverleners 
(BHV-ers).  

Voor de taken van de BHV-ers kan aangesloten worden bij de taken zoals die zijn omschreven in de 
Arbeidsomstandighedenwet: 

- het verlenen van eerste hulp; 

- het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van 

ongevallen; 

- het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere 

personen in het bedrijf of de inrichting. 
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Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal BHV-ers moet de werkgever 
rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen. De werkgever zorgt 
ervoor dat de BHV-er beschikt over een opleiding en uitrusting om zijn taak goed te kunnen 
uitvoeren. Kennis daarover lijkt op de eilanden reeds voorhanden, onder andere bij grotere 
instellingen als ziekenhuizen en bij de inrichtingen voor olie-opslag. Het ontwikkelen en aanbieden 
van een algemene, op Nederlandse leest geschoeide cursus is wellicht een optie. Hiertoe zou de 
samenwerking kunnen worden gezocht met voornoemde instellingen en de vakbonden. De vraag is 
wel in hoeverre de eilanden over de gehele linie kunnen voorzien in de bijbehorende middelen, zoals 
een passende uitrusting. Aangezien er op de BES-eilanden ook veel kleine bedrijven zijn, kan de 
mogelijkheid worden overwogen dat de werkgever ook zelf als BHV-er kan optreden. Het is dan wel 
van belang dat iemand anders de taken over kan nemen als de werkgever afwezig is. 

Voor bedrijven met bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen waar in de Nederlandse situatie de 
ARIE-regeling van toepassing zou zijn, kan overwogen worden om een intern noodplan te 
verplichten. In het noodplan is de BHV-organisatie vastgelegd en zijn de afspraken opgenomen die 
binnen het bedrijfbij calamiteiten gelden.  

Het noodplan dient de volgende elementen te bevatten:  

- de scenario’s van mogelijke calamiteiten; 
- de te nemen maatregelen; 
- de taakverdeling van de eigen organisatie en de externe hulpdiensten; 
- de uitwerking van de eigen verantwoordelijkheden; 
- de uitrusting, middelen, opleiding en oefening van de eigen BHV-ers; 
- verdeling van de bevoegdheden/organisatie en coördinatie; 
- alarmering en gedragsregels; 
- informeren en ondersteuning van de externe hulpdiensten; 
- de instructie en oefening van de eigen werknemers. 
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10. Preventiemedewerker 

10.1 Verschil tussen Nederland en de BES-eilanden 
In Nederland moet elk bedrijf tenminste een preventiemedewerker in dienst hebben die actief 
betrokken is bij het inventariseren en beheersen van de risico’s in het bedrijf. In de BES wet- en 
regelgeving is niet voorzien in een preventiemedewerker. De preventiemedewerker houdt zich bezig 
met procedures en scenario’s ter voorkoming van ongevallen, maar bijvoorbeeld ook met het 
opstellen van een noodplan of het voorkomen van aan de arbeid gerelateerde aandoeningen en 
seksuele intimidatie op de werkvloer. De preventiemedewerker kan een medewerker zijn die deze 
functie ernaast doet. In kleine bedrijven (25 werknemers of minder) mag de werkgever ook zelf de 
preventiemedewerker zijn. 

 

10.2 Mogelijkheden aanpassing voor de BES-eilanden 
Op de BES-eilanden kan de aanwijzing van een preventiemedewerker worden voorgeschreven en 
aangesloten bij de voorschriften over de preventiemedewerker uit de Arbeidsomstandighedenwet. 

De preventiemedewerker is een nieuw figuur op de BES-eilanden maar vervult een sleutelrol voor 
het slagen van goed arbobeleid in de organisatie. Een preventiemedewerker levert namelijk een 
bijdrage aan het gezond en veilig werken, het voorkomen van ziekte en schade aan de gezondheid 
door het werk en draagt positief mee aan een plezierige werkomgeving.  

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet zijn de wettelijke taken die de preventiemedewerker moet 
uitvoeren het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), het 
adviseren aan en nauw samenwerken met de personeelsvertegenwoordiging/belanghebbende 
werknemersover de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid en het 
(meewerken aan het) uitvoeren van deze maatregelen. 

Er is op de BES-eilanden weinig externe deskundigheid over het voeren van goed arbobeleid 
voorhanden. Gelet op de kleinschaligheid verdient het aanbeveling de deskundigheid over goed 
arbobeleid (en de uitvoering daarvan) vooral intern te organiseren. Daarom kunnen ook andere 
taken bij de preventiemedewerker worden neergelegd zoals:  

- het bijhouden en registreren van bedrijfsongevallen; 

- het onderhouden van het contact met artsen; 

- het (mede) opstellen van een bedrijfsnoodplan; 

- samenwerking met de bedrijfshulpverlening; 

- het geven van voorlichting over preventie aan collega’s over arbeidsmiddelen, 

beschermingsmiddelen en gevaarlijke stoffen. 
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De functie van de preventiemedewerker kan in voltijd, deeltijd of door een of meerdere personen 
worden vervuld. Dit is afhankelijk van de uitkomsten van de RI&E. Als er binnen een bedrijf een 
personeelsvertegenwoordiging actief is, vindt de aanwijzing plaats met de instemming van deze 
personeelsvertegenwoordiging. Het is in beginsel niet toegestaan om een extern persoon (buiten de 
organisatie) aan te stellen als preventiemedewerker. Bij kleine bedrijven op de BES-eilanden kan de 
werkgever net als in Nederland zelf de preventiemedewerker zijn (omslagpunt minder dan 25 
werknemers). Het is alleen toegestaan een externe als preventiemedewerker aan te stellen als er 
geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf te organiseren. 

Het is van belang dat de preventiemedewerker over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt 
om de preventietaken goed uit te kunnen voeren. De werkgever moet zorgen dat de 
preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken. In de RI&E moet 
worden aangeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker. 

 

 
11 Toezicht en handhaving 
 

11.1 Verschil tussen Nederland en de BES-eilanden 
Het toezicht en de handhaving van de arboregelgeving staan op de BES-eilanden nog in de 
kinderschoenen. De afgelopen jaren zijn er door de Arbeidsinspectie op de BES-eilanden enkele 
handhavingsacties ondernomen. Ongewenste situaties kunnen echter op de BES-eilanden 
momenteel alleen formeel worden voorkomen door het doen uitgaan van een aanwijzing, door te 
dreigen met het strafrecht en door een bevel tot staking van arbeid. Een aantal instrumenten dat in 
Europees Nederland voorhanden is ontbreekt. 

11.2 Mogelijkheden aanpassing voor de BES-eilanden 
Het is gewenst om de handhavingsinstrumenten op de BES-eilanden uit te breiden en gelijk te 
trekken aan die in Europees Nederland. Dus dat de Arbeidsinspectie op de BES-eilanden dezelfde 
mogelijkheden heeft als in Europees Nederland. Bij lichte overtredingen kan de inspecteur dan een 
mondelinge afspraak maken, dan wel een schriftelijke waarschuwing of een aanwijzing doen uitgaan. 
Hetzelfde geldt voor een eis tot naleving van een voorschrift. Bij een zwaardere sanctie kan de 
inspecteur kiezen uit een bestuurlijke boete, een last onder dwangsom, een stillegging van de 
werkzaamheden of een procesverbaal indien het een overtreding betreft die onder het strafrecht 
valt.  

Het voeren van overleg, het maken van afspraken en het doen uitgaan van waarschuwingen kunnen 
altijd plaatsvinden. Deze behoeven geen wettelijke basis. De bestuurlijke boete en de dwangsom zijn 
nieuw voor de BES-eilanden. 
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Bij de het regelen van de bestuurlijke boete en dwangsom kan worden aangesloten bij de teksten 
zoals deze in Europees Nederland worden gehanteerd. De teksten zijn beleidsneutraal en hebben 
enkel tot doel om als juridische basis voor handhavingsacties te dienen.  
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Deel 3 Algemene voorstellen voor arboregelgeving op de BES-eilanden 
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1. Inleiding 
 
 
In deel 1 van het onderzoek is ingegaan op de regelgeving op het terrein van de arbeidsveiligheid in 
Europees Nederland en op de BES-eilanden. Eén van de belangrijkste conclusie van deel 1 is dat er 
grote verschillen in de regelgeving zijn. In deel 2 wordt aangegeven hoe de verschillen teruggebracht 
kunnen worden. 

In dit deel wordt aangegeven op welke wijze de wet- en regelgeving voor de BES-eilanden kan 
worden aangepast. De voorstellen zijn gebaseerd op gesprekken die op de BES-eilanden zijn gevoerd, 
op ervaringen van de betrokken adviseurs met wet- en regelgeving en op ervaringen met enkele 
andere regelgevingstrajecten op de BES-eilanden. Tevens is gekeken naar de bevindingen van de 
Commissie Spies. De Commissie Spies heeft een analyse gemaakt van de wijze waarop invulling is 
gegeven aan de tussen de BES-eilanden en Nederland gemaakte afspraken in de aanloop naar 10 
oktober 2010 en daarna. Onderdeel van de analyse was de wetgeving2. 

 

2. Resultaten interviews 
 

2.1 Algemeen 
De interviews met diverse personen op de BES-eilanden hebben veel relevante informatie 
opgeleverd en hebben een goed beeld geschetst van de huidige situatie en de mogelijke 
veranderingen op het terrein van de regelgeving op het terrein van de arbeidsveiligheid.  

Een lijst van geïnterviewde personen is opgenomen in bijlage 1. 

In de navolgende paragrafen zijn de belangrijkste bevindingen van de interviews weergegeven. 

Het organiseren en het regelen van de interviews is goed en soepel verlopen. De benaderde 
personen waren bereid om in gesprek te gaan. De sfeer tijdens de interviews was goed. De 
geïnterviewde personen deelden zonder problemen de gewenste informatie. De indruk is dat de 
vragen naar eerlijkheid zijn beantwoord. De geïnterviewde personen ‘dekken’ het hele veld van 
arbeidsveiligheid. Alle voor dit onderzoek relevante aspecten zijn belicht. 

 
2.2 Arboregelgeving 
De interviews geven het algemene beeld dat de geïnterviewden wel weten dat er arboregelgeving is, 
doch dat de inhoud hiervan niet of nauwelijks bekend is. De meeste geïnterviewden kunnen de 
geldende wetten en besluiten niet, of slechts deels, benoemen. Ditzelfde geldt voor de onderwerpen 

                                                           
2 Zie www.kennisopenbaarbestuur.nl/thema/evaluatie-staatkundige-structuur-caribisch-nederland/ 
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die in de wetten en besluiten zijn geregeld. Men weet ongeveer waar het over gaat, doch niet exact. 
De perceptie van het begrip arbeidsveiligheid is een andere dan die in Europees Nederland. 
Arbeidsveiligheid is niet een onderwerp dat echt leeft en waarover binnen en buiten bedrijven veel 
wordt geschreven en gesproken. 

Het feit dat de regelgeving over arbeidsveiligheid onbekend is, betekent niet dat er geen aandacht 
wordt geschonken aan arbeidsveiligheid. Op basis van een goed werkgeverschap, gezond verstand, 
de aanwezige kennis van arbeidsveiligheid en overleg met artsen of arbodiensten worden er door 
veel geïnterviewde werkgevers maatregelen getroffen. Of vanuit hun zelf, of op verzoek c.q. in 
overleg met de werknemers. De reden waarom de werkgevers dit doen ligt enerzijds in de zorg voor 
de werknemers en anderzijds in het voorkomen van ongelukken. Werkgevers zitten niet te wachten 
op werknemers die uitvallen.  

De geïnterviewden geven allen aan dat er mede door hun zorg en aandacht niet veel 
arbeidsongevallen voorkomen. De meest belangrijke veiligheidsaspecten zijn volgens hen bij veel 
bedrijven reeds opgepakt. Dat het beter of vollediger kan gelooft men ook en staat men open voor. 
Daarbij wordt wel gewezen op de grote verscheidenheid aan bedrijven op de eilanden. Werkgevers 
komen uit verschillende landen en hebben allen vanuit hun eigen cultuur en ervaringen een eigen 
kijk op arbeidsveiligheid. Er zullen er zeker zijn die arbeidsveiligheid niet hoog in het vaandel hebben 
staan. Arbeidsveiligheid is veelal gekoppeld aan de wijze hoe de eigenaar c.q. de bedrijfsleiding 
daarmee omgaat. 

De openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius staan achter het verbeteren van de 
arbeidsveiligheid. Vanuit Bonaire is er echter op gewezen dat er momenteel veel speelt en dat 
bedrijven met veel nieuwe regels en ontwikkelingen te maken krijgen. Werkgelegenheid en lonen 
spelen ook een belangrijke rol. Eventuele nieuwe regelgeving op het terrein van arbeidsveiligheid 
dient evenwichtig afgewogen te worden tegen andere zaken die op werkgevers afkomen. 

Werknemers zijn ook niet altijd op de hoogte van de regels over arbeidsveiligheid. Vaak durven of 
willen zij dit aspect ook niet aansnijden bij hun werkgever. De positie en kennis van werknemers is bij 
veel bedrijven een andere dan die in Europees Nederland. Versterking van de positie van 
werknemers is met het oog op de arbeidsveiligheid gewenst. Sommige bedrijfssectoren hebben 
eigen veiligheidsregels, zoals bijvoorbeeld PADI bij de duiksector. Het gaat hier echter niet om 
specifieke arbeidsveiligheidsregels, maar meer om regels om de activiteit -het duiken- veilig te 
maken. Ook vanuit de verzekeringen worden eisen gesteld. Sommige bedrijven kunnen daaraan 
voldoen, andere niet. Verzekeringen en andere veiligheidsregels bieden niet dezelfde bescherming 
als die van een arbeidsveiligheidswetgeving. 

 

2.3 Arbeidsinspectie 
De geïnterviewden kennen nagenoeg allemaal de Arbeidsinspectie. Wat de Arbeidsinspectie kan en 
mag is echter niet geheel duidelijk. Ook niet wanneer en in welke mate de Arbeidsinspectie kan 
optreden en welke bevoegdheden de Arbeidsinspectie heeft. De Arbeidsinspectie wordt wel duidelijk 
als iets van het rijk gezien. Geïnterviewden hebben geen bezwaar tegen de acties die de inspectie 
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onderneemt. Wel zien ze liever een vorm van begeleiding, sturing en voorlichting, dan het opleggen 
van sancties. De Arbeidsinspectie moet naar hun mening wel ter dege beseffen dat de situatie op de 
BES-eilanden een andere is dan in Europees Nederland. Niet alleen inhoudelijk, maar ook qua 
houding, cultuur en gedrag.  

De Arbeidsinspectie heeft de afgelopen jaren aan diverse onderwerpen aandacht besteed en 
informatiemateriaal ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn werken op hoogte, fysieke belasting, hulp 
in huidhouding en werken met asbest. Op de BES-eilanden zijn de mogelijkheden tot het opleggen 
van bestuursrechtelijke sancties beperkt. De Arbeidsinspectie is relatief nieuw en is haar positie aan 
het opbouwen. 

Op Bonaire speelde ten tijde van de interviews de sluiting van een benzinestation door de 
Arbeidsinspectie. Ook was er net een bijeenkomst voor de duikbedrijven gehouden waarin een 
inspectie werd aangekondigd en was er een tijdje geleden opgetreden bij asbestwerkzaamheden. 
Deze zaken hebben de Arbeidsinspectie zichtbaarder gemaakt. De basishouding ten opzichte van de 
Arbeidsinspectie is niet negatief. Acties en gedrag uit Europees Nederland kunnen echter niet door 
de Arbeidsinspectie automatisch worden gekopieerd op de BES-eilanden. Aangegeven wordt dat 
toezicht en handhaving in het algemeen op de BES-eilanden niet erg ontwikkeld zijn. Dus ook niet op 
het gebied van de arbeidsveiligheid. De eerste jaren zou daarom meer ingezet moeten worden op 
voorlichting, scholing en het geven van waarschuwingen. Zowel richting werkgevers als werknemers. 

 

2.4 Vergelijk met Europees Nederland 
Het begrip ‘arbeidsveiligheid’ op de BES-eilanden is naar de mening van geïnterviewden niet zo 
doordacht, ontwikkeld en besproken als in Europees Nederland. Allen zeggen dat de situatie in 
Europees Nederland een geheel andere is. Deze is door de daar geldende (internationale) wet- en 
regelgeving en door de daar doorgemaakte ontwikkelingen in de tijd niet te vergelijken met die op de 
BES-eilanden. Dat er een ‘gat’ in de regelgeving tussen de BES-eilanden en Europees Nederland is, 
verbaast hen niets.  

De inhoudelijke situaties op de BES-eilanden en in Europees Nederland zijn, zoals hiervoor ook al is 
aangegeven, niet vergelijkbaar. Ook niet qua cultuur en werkwijzen. Op de BES-eilanden zijn ook niet 
alle (veilige) materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen te koop. En als deze er al zijn, dan is 
de prijs vaak hoog. Arbeidsveiligheid wordt op de BES-eilanden vaak bezien vanuit de medische 
aspecten. En niet vanuit preventie of arbeidsveiligheid. De kennis voor arbeidsveiligheid ontbreekt bij 
veel werkgevers en werknemers. Idem de aandacht hiervoor. 

 

2.5 Werknemers 
Interviews met werknemers uit de horeca en de bouwnijverheid bevestigen het hierboven 
geschetste beeld. Werknemers in de horeca en de bouw leveren vooral fysieke arbeid. Hun interesse 
in het kader van arboregelgeving gaat voornamelijk uit naar (blijvende) arbeidsongeschikheid door 
lichamelijk letsel dat is opgelopen tijdens de werkzaamheden. Men is niet bezig met preventie, het in 
kaart brengen van risico’s en de verbetering van arbeidsomstandigheden. De met name Spaanstalige 
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geïnterviewden gaven aan dat veilig werken vooral wordt gezien als een eigen verantwoordelijkheid. 
Deze verantwoordelijkheid wordt het beste ingevuld door individueel kennis op te doen over 
beschermingsmiddelen, werkmaterialen en apparatuur en de naaste collega’s daarover ‘on the job’ 
te informeren.  

Een tweede aspect dat vooral binnen de bouwsector meespeelt en wellicht cultureel van aard is, 
betreft de gezagsrelatie tussen medewerker en leidinggevende. Het lijkt erop dat Nederlandse 
werknemers gemakkelijker een gesprek met hun leidinggevenden aangaan over 
arbeidsomstandigheden. De geïnterviewden (afkomstig uit Peru en Venezuela) gaven er blijk van dat 
dit voor hun geen vanzelfsprekendheid is en soms zelfs als storend wordt gezien voor de onderlinge 
verhoudingen. De wens van deze geïnterviewden om anoniem te blijven kan hierdoor – naast 
mogelijke perikelen rond hun verblijfsstatus - wellicht worden verklaard.  

Werknemers binnen de overheid lijken ten opzichte van de twee andere grote sectoren – het 
toerisme en de bouw - beter geïnformeerd over de plichten van werkgevers en de rechten die zij aan 
arbogerelateerde regelgeving op de BES-eilanden kunnen ontlenen. Binnen deze groep is er meer 
aandacht voor onderwerpen die in de huidige regelgeving onderbelicht blijven, zoals preventie, 
zwangerschap en psychosociale factoren. Ten opzichte van personeel uit de horeca en de 
bouwsector bevinden ambtenaren op de BES zich echter in een bevoorrechte positie. Dit zal deels te 
maken hebben met het opleidingsniveau, maar vooral ook met de zekerheden die een baan bij de 
overheid – van oudsher - met zich meebrengt. Daarnaast zijn ambtenaren stevig(er) georganiseerd 
en vertegenwoordigd in verschillende vakbonden voor overheidspersoneel. De vakbeweging ziet 
duidelijk een rol voor zichzelf weggelegd in het geven van voorlichting en begeleiding op het gebied 
van arbeidsveiligheid en nieuwe arboregelgeving.  

Hoewel regelingen rond arbeidstijden en nachtwerk op de BES-eilanden behoorlijk afwijken van 
Nederland werd door de geïnterviewden in algemene zin niet het signaal afgegeven dat dit leidt tot 
ongewenste situaties. Er viel wel te signaleren dat er weinig is geregeld voor zwangere werknemers. 
Daarnaast kwam naar voren dat er weinig tot geen rekening wordt gehouden met wensen van 
medewerkers om parttime te (gaan) werken. Zelfs bij de overheid is parttime werk niet 
vanzelfsprekend. Dit is op de BES-eilanden met name nadelig voor moeders met opgroeiende 
kinderen. Een en ander bevindt zich echter meer in de arbeidsrechtelijke sfeer.  

 
2.6 Nieuwe regelgeving 
De geïnterviewden zijn in het algemeen niet tegen het kleiner maken van het hiervoor genoemde 
‘gat’ tussen de regelgeving op de BES-eilanden en die in Europees Nederland. Zij zien ook het belang 
van een goede arbeidsveiligheid in. Belangrijk hierbij wel is dat dit gebeurt vanuit de situatie op de 
BES-eilanden. Dus niet het automatisch overnemen van de Nederlandse regelgeving. Overreguleren, 
veel administratieve lasten en hoge kosten moeten worden voorkomen. Het volledig dichten van het 
gat is voor velen een stap te ver. Wijzigingen in regelgeving en nieuwe wetgeving dienen in overleg 
met betrokkenen op de BES-eilanden plaats te vinden. Er moet sprake zijn van een noodzaak en 
urgentie vanuit BES-perspectieven. Het is belangrijk de werknemers mee te nemen in een 
wetgevingstraject. Werknemers moeten bewust worden van het belang van arbeidsveiligheid. De 
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verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de werkgevers. Werknemers zelf spelen ook een belangrijke 
rol. 

De bevindingen van de Arbeidsinspectie kunnen ook input vormen voor nieuwe regelgeving. 
Geïnterviewden zijn over het algemeen van mening dat zaken als arbobeleid werkgevers, 
inventarisatie en evaluatie van risico's, voorkoming en beperking van zware ongevallen, alsmede een 
preventiemedewerker geregeld kunnen worden. Ditzelfde geldt voor het opstellen van algemene 
veiligheidsregels en preventie. Eventuele nieuwe regelgeving dient door middel van voorlichting en 
onderricht te worden opgesteld zodat ervan tevoren acceptatie wordt gecreëerd. Werkgevers en 
werknemers op de BES-eilanden dienen te worden meegenomen in het onderwerp arbeidsveiligheid. 
Erkende leerbedrijven kunnen ook worden ingezet om arbeidsveiligheid onder de aandacht te krijgen 
en om daadwerkelijk conform arboregels te handelen. 

Naast het formele circuit, zou er ook gekeken kunnen worden of er op basis van vrijwilligheid het 
nodige kan gebeuren, bijdragende aan een verbeterde veiligheidscultuur. Vanuit de bedrijfssectoren 
zou gewerkt kunnen worden met bijvoorbeeld keurmerk welke worden uitgegeven als bedrijven aan 
een aantal basis arbeidsveiligheidsregels voldoen. Belonen werkt op de BES-eilanden vaak beter dan 
bestraffen.  

 

3. Oplossingsrichting actualiseren wet- en regelgeving 
 

3.1 Algemeen 
Hoewel met de resultaten van de interviews en van de delen 1 en 2 in deze rapportage aan de 
opdracht van het onderzoek is voldaan, bevelen wij in het kader van het actualiseren van de 
arbeidsveiligheidsregelgeving door het ministerie een oplossingsrichting aan die wellicht afwijkt van 
het proces dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid normaal gesproken doorloopt 
bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving. Deze wordt in dit hoofdstuk beschreven. 

De oplossingsrichting die wij voorstaan geeft veel ruimte aan betrokkenen op de BES-eilanden om 
zelf met regels te komen die aansluiten bij de situatie op de BES-eilanden. Bij nieuwe wet- en 
regelgeving staat niet de Europees Nederlandse wetgeving centraal, maar de vraagstukken en de 
oplossingen op de BES-eilanden.  
 
Om die reden zijn onderzoekers terughoudend geweest met het opnemen van voorstellen tot 
concrete regels en bepalingen.  

3.2 Uitgangspunten 
De oplossingsrichting voor nieuwe wet- en regelgeving op de BES-eilanden is gebaseerd op de 
volgende uitgangspunten: 

- arbeidsveiligheid is een belangrijk goed en werknemers op de BES-eilanden verdienen het op een 

goede manier beschermd te worden, waarbij gestreefd wordt naar gezond en veilig werken en zo 

mogelijk het niveau in Europees Nederland; 
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-  op de BES-eilanden wordt het nut en de noodzaak van arbeidsveiligheid ingezien; 

- tegen het actualiseren c.q. herzien van de regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid bestaat 

op de BES-eilanden weinig weerstand; 

- het direct 1 op 1 overnemen van de Europees-Nederlandse regelgeving is op de BES-eilanden 

geen reële optie; 

- nieuwe regels op het gebied van arbeidsveiligheid moeten voortvloeien uit, zijn gebaseerd op en 

sluiten aan bij de problematiek en situatie op de BES-eilanden;  

- nieuwe regels op het gebied van arbeidsveiligheid tot stand brengen in nauw overleg met 

bestuurders, werkgevers en werknemers op de BES-eilanden; 

- voorkom zo veel mogelijk dat nieuwe regels op het gebied van arbeidsveiligheid tot onnodige 

administratieve lasten voor werkgevers leiden; 

 

3.3 Oplossingsrichting 
De oplossingsrichting voor nieuwe wet- en regelgeving bestaat uit de volgende onderdelen: 

1.  Het aanpassen van het Arbeidsveiligheidsbesluit BES, waarin vooruitlopend op een algehele 
herziening van de wet- en regelgeving alvast de onderdelen asbest, duikarbeid en fysieke 
belasting worden geregeld; 

2.  Het algeheel herzien van de wet- en regelgeving op het terrein van de arbeidsveiligheid met een 
aantal algemene basisregels en regels die nader uitgewerkt dienen te worden in algemene 
maatregelen van bestuur; 

3.  Het opstellen van de algemene maatregelen van bestuur (uitvoeringsbesluiten). 

Ter toelichting wordt het volgende opgemerkt. 

 

3.3.1 Opzet Arbeidsveiligheidsbesluit IV BES 
Reeds meerdere malen is hiervoor aangegeven dat de regelgeving op de BES-eilanden afwijkt van die 
van Europees Nederland. Op een aantal punten wordt op de BES-eilanden een op basis van de 
huidige inzichten onvoldoende mate van bescherming geboden. Het is dan ook gewenst om 
vooruitlopend op een algehele herziening alvast enkele actuele onderwerpen te regelen. Hiermee 
wordt enerzijds tegemoetgekomen aan de wens van de Arbeidsinspectie om de regelgeving op korte 
termijn aan te passen om de Arbeidsinspectie de mogelijkheid te bieden meer te kunnen doen en 
anderszijds wordt invulling gegeven aan de verantwoordelijkheid van het rijk om mensen tijdens het 
verrichten van arbeid te beschermen. 

In overleg met de Arbeidsinspectie zijn de volgende onderwerpen benoemd:  
-  werken met asbest; 
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-  duikarbeid; 
- fysieke belasting.  

Een aanzet voor een dergelijk nieuw besluit is opgenomen in bijlage 3. Het betreft hier een 
vrijblijvende opzet voor een Arbeidsveiligheidsbesluit IV BES.  

Het nieuwe Arbeidsveiligheidsbesluit IV BES kan op korte termijn in voorbereiding worden genomen 
en vervolgens worden vastgesteld. Belangrijk is om dit besluit op een goede wijze te communiceren 
met alle betrokkenen op de BES-eilanden. De in de bijlage opgenomen tekst kan dienen als input 
voor het proces.  

Het proces en de vaststelling van het Arbeidsveiligheidsbesluit IV BES gaat aan de algehele herziening 
van de wet- en regelgeving op het gebied van de arbeidsveiligheid vooraf. Het is gewenst in het kader 
van de vaststelling van het nieuwe Arbeidsveiligheidsbesluit IV BES aandacht te besteden aan het 
vervolgtraject, dus aan een nieuwe wet. Het moet voor alle betrokkenen duidelijk zijn dat het besluit 
vooruitloopt op een langer en waarschijnlijk intensiever traject, waarbij in het algemeen gekeken 
wordt naar de regelgeving op het gebied van de arbeidsveiligheid.  

Bij het traject van de algehele herziening van de wet- en regelgeving kan gebruik worden gemaakt 
van de ervaringen bij het opstellen en uitvoeren van het nieuwe Arbeidsveiligheidsbesluit IV BES. 
Tevens kan gebruik worden gemaakt van de aanbevelingen van de Commissie Spies en van andere 
regelgevingstrajecten op de BES-eilanden. 

 

3.3.2 Algeheel wetgevingstraject 
Het wetgevingstraject van de algehele herziening van de arboregelgeving bestaat uit verschillende 
onderdelen en aspecten. Dit zijn: 

- Interactief wetgevingstraject; 
- Fase 1 wet- en regelgeving: aanpassing besluit; 
- Fase 2 wet- en regelgeving: wet aanpassen; 
- Fase 3 wet- en regelgeving: Besluit aanpassen; 
- Communicatie, informatie, kennisoverdracht, trainingen. 

Ter toelichting wordt het volgende opgemerkt. 

Interactief wetgevingstraject 

Op basis van de interviews komt het beeld naar voren dat de nieuwe regelgeving bij voorkeur op een 
interactieve wijze tot stand komt. Alle betrokkenen, waaronder in ieder geval werkgevers en 
werknemers, zouden daarbij tijdig en op een actieve wijze worden betrokken bij het opstellen van 
nieuwe regels op het gebied van arbeidsveiligheid. Ditzelfde geldt voor de bestuurscolleges van de 
openbare lichamen. Hierbij is het gewenst te handelen vanuit de problematiek en de arbeids- en 
werksituatie op de BES-eilanden. 
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De in dit deel opgenomen opzet gaat ervan uit dat de eerste regels door betrokkenen op de BES-
eilanden zelf worden geformuleerd in fase 3. Hierdoor wordt er nauw aangesloten op de 
vraagstukken, de situatie en de stand van zaken op de BES-eilanden. Dus niet de ideeën vanuit 
Europees Nederland staan centraal, maar die van de BES-eilanden. 

 
Fasering wetgeving 

De voorzet om tot een nieuwe wet te komen bestaat uit een aantal fasen:  

  

- Fase 1 wet- en regelgeving: aanpassing besluit; 
- Fase 2 wet- en regelgeving: wet aanpassen; 
- Fase 3 wet- en regelgeving: Besluit aanpassen; 

 

Fase 1: aanpassing besluit 

Het is dan ook gewenst om vooruitlopend op een algehele herziening alvast enkele actuele 
onderwerpen te regelen. Hiermee wordt enerzijds tegemoetgekomen aan de wens van de 
Arbeidsinspectie om de regelgeving op korte termijn aan te passen om de Arbeidsinspectie de 
mogelijkheid te bieden meer te kunnen doen en anderszijds wordt invulling gegeven aan de 
verantwoordelijkheid van het rijk om mensen tijdens het verrichten van arbeid te beschermen. 

In overleg met de Arbeidsinspectie zijn de volgende onderwerpen benoemd:  
-  werken met asbest; 
-  duikarbeid; 
- fysieke belasting.  

Een aanzet voor een dergelijk nieuw besluit is opgenomen in bijlage 3. Het betreft hier een 
vrijblijvende opzet voor een Arbeidsveiligheidsbesluit IV BES.  

Het nieuwe Arbeidsveiligheidsbesluit IV BES kan op korte termijn in voorbereiding worden genomen 
en vervolgens worden vastgesteld. Belangrijk is om dit besluit op een goede wijze te communiceren 
met alle betrokkenen op de BES-eilanden. De in de bijlage opgenomen tekst kan dienen als input 
voor het proces.  

Het proces en de vaststelling van het Arbeidsveiligheidsbesluit IV BES gaat aan de algehele herziening 
van de wet- en regelgeving op het gebied van de arbeidsveiligheid vooraf. Het is gewenst in het kader 
van de vaststelling van het nieuwe Arbeidsveiligheidsbesluit IV BES aandacht te besteden aan het 
vervolgtraject, dus aan een nieuwe wet. Het moet voor alle betrokkenen duidelijk zijn dat het besluit 
vooruitloopt op een langer en waarschijnlijk intensiever traject, waarbij in het algemeen gekeken 
wordt naar de regelgeving op het gebied van de arbeidsveiligheid.  

Bij het traject van de algehele herziening van de wet- en regelgeving kan gebruik worden gemaakt 
van de ervaringen bij het opstellen en uitvoeren van het nieuwe Arbeidsveiligheidsbesluit IV BES. 
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Tevens kan gebruik worden gemaakt van de aanbevelingen van de Commissie Spies en van andere 
regelgevingstrajecten op de BES-eilanden. 

 

Fase 2: wet aanpassen 

De nieuwe wet bevat een aantal algemene regels. Naast de zorgplichten, kan hierbij worden gedacht 
aan de hierna te noemen onderwerpen, zoals een risico inventarisatie en evaluatie, arbeidsmiddelen 
en preventiemedewerker. Tegen het opnemen hiervan in algemene regels in een wet bestaat naar 
verwachting geen bezwaar. Bij de uitwerking hiervan is het wel gewenst erop te letten dat bedrijven, 
waarvoor deze verplichtingen geen meerwaarde hebben, hiermee niet worden belast. Hierbij kan 
bijvoorbeeld worden gedacht aan kleine bedrijven of bedrijven waar geen risico’s op onveilige of 
ongezonde situaties spelen. Of deze er zijn, zal nader moeten worden onderzocht. 

Op het moment dat deze regels worden overtreden, kan de Arbeidsinspectie optreden. Om optreden 
van de Arbeidsinspectie mogelijk te maken, is het van belang om in de wet ook de taken en 
bevoegdheden van de Arbeidsinspectie ten aanzien van toezicht en handhaving te regelen. Hierbij 
kan aansluiting worden gezocht bij de bevoegdheden die de Arbeidsinspectie in Europees Nederland 
heeft. Zie ook de aanbeveling in deel 2. 

Het regelen van een aantal onderwerpen in de wet moet er overigens niet toe leiden dat zaken op 
een hoger abstractieniveau worden geregeld die in Europees Nederland in een algemene maatregel 
van bestuur zouden zijn belegd.  

In de nieuwe wet dient ook een basis te worden gelegd voor het kunnen opstellen van specifieke 
inhoudelijke regels in algemene maatregelen van bestuur. Er dient dus eerst een wettelijke basis 
voor de uitvoeringsbesluiten te worden gecreëerd.  

 

Fase 3:  Besluit  

In deze fase worden de specifieke inhoudelijke regels opgesteld in nauw overleg met betrokkenen op 
de BES-eilanden. De uiteindelijke regels worden opgenomen in algemene maatregelen van bestuur. 
Het rijk is immers eindverantwoordelijk voor de regels en stelt deze vast. 

De specifieke inhoudelijke regels kunnen bijvoorbeeld betrekking op: 

- Werken op hoogte; 
- Gevaarlijke stoffen; 
- Arbeidsmiddelen; 
- Werken in de horeca; 
- Fysieke belasting. 

Deze regels geven verdere invulling aan de algemene basisregels van fase 2. De regels worden waar 
mogelijk door de bedrijfssectoren (bijvoorbeeld bouw, horeca, detailhandel, duiksector) en andere 
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betrokkenen in gezamenlijk overleg opgesteld en ter beoordeling en vaststelling voorgelegd aan het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  

Bij het opstellen van de regels wordt expliciet gekeken naar de noodzaak en naar de situatie en de 
(on)mogelijkheden op de BES-eilanden. De regels kunnen per BES-eiland verschillen om zo goed 
mogelijk aan te sluiten op de situaties die op de eilanden voorkomen.  

De bevindingen van de Arbeidsinspectie op de BES-eilanden kunnen mede als input voor de 
inhoudelijke regels dienen. Het opstellen van de regels door de bedrijfssectoren en betrokkenen kan 
aan een termijn worden verbonden. Bijvoorbeeld twee tot drie jaren. Bezien moet worden in 
hoeverre dit proces ondersteund kan worden vanuit het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

Het rijk blijft verantwoordelijk voor het wettelijk stelsel van gezond en veilig werken en een goede 
regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid. Tevens gelden er internationale verplichtingen. 

Indien na de hiervoor genoemde twee jaren mocht blijken dat er geen regels tot stand zijn gekomen, 
of dat de regels inhoudelijk onvoldoende of niet aansluiten op de taken en verantwoordelijkheden 
van het rijk, dan kan het rijk in deze fase zelf de regie nemen en direct aanvullende juridisch 
bindende regels stellen. Ook dit gebeurt bij algemene maatregel van bestuur. De basis voor de regels 
van het rijk is opgenomen in de wet. 

De insteek van het gehele traject moet er op gericht zijn dat deze derde fase niet nodig is. Fasen 1 en 
2 resulteren dan in een adequate regelgeving op het gebied van de arbeidsveiligheid, waarbij het 
gewenste beschermingsniveau wordt bereikt. 
 

4. Vergelijk met andere regelgevingstrajecten op BES-eilanden 

4.1 Algemeen 
Het is goed om de in de vorige hoofdstukken geschetste ontwikkelingsrichting voor een algehele 
herziening van de regelgeving op het terrein van de arbeidsveiligheid te vergelijken met twee andere 
recente regelgevingstrajecten op de BES-eilanden. Hierbij wordt gekeken naar het Bouwbesluit en 
het Inrichtingen- en Activiteitenbesluit. Eerst wordt echter aandacht besteed aan enkele bevindingen 
van de Commissie Spies.  

 

4.2 Commissie Spies 
De Commissie Spies heeft een analyse gemaakt van de wijze waarop invulling is gegeven aan de 
tussen de BES-eilanden en Nederland gemaakte afspraken in de aanloop naar 10 oktober 2010 en 
daarna. Onderdeel van de analyse was de wetgeving. 

Ten aanzien van de wetgeving heeft de Commissie Spies aangegeven dat er gedurende de transitie 
éénen ander schortte aan de wijze waarop nieuwe wetten tot stand waren gebracht, de consultatie 
daarover en de legislatieve terughoudendheid. 
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De Commissie constateert dat door de grote hoeveelheid wetten en regelingen en door de tijdsdruk 
gedurende het traject het vertrekpunt van een wet steeds meer verschoof van Nederlands-
Antilliaans naar Europees Nederland. Er werd steeds meer vanuit het Europees-Nederlandse stelsel 
gedacht. Bij de in het vorige hoofdstuk geschetste ontwikkelingsrichting van de algehele herziening is 
dit niet het geval. De situatie op de BES-eilanden staat bij de algehele herziening centraal. Er wordt 
vanuit de situatie op de eilanden geredeneerd en niet vanuit de Nederlandse context of regelgeving. 
Van tijdsdruk is bij de algehele herziening geen sprake.  

De Commissie zet ook kritische kanttekeningen bij de wijze van consultatie tijdens de transitie. Deze 
was vaak te beperkt en eenzijdig. Ook was er een groot verschil in kennisniveau en wederom speelde 
hier de tijdsdruk. Van een beperkte en eenzijdige benadering is bij de hiervoor geschetste algemene 
oplossingsrichting geen sprake. Consultatie staat hierbij voorop. Niet alleen met de openbare 
lichamen, maar met alle betrokkenen. Bovendien wordt voorgesteld om het hele traject te 
ondersteunen met kennis en ervaringen. 

De voorgestelde ontwikkelingsrichting in deze rapportage geeft dus invulling aan de betreffende 
bevindingen van de Commissie Spies. Het op te stellen nieuwe Arbeidsveiligheidsbesluit IV BES wordt 
in een uitgebreid consultatietraject gebracht. Het bevat alleen die onderdelen waarvoor op korte 
termijn regels gewenst zijn.  
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Dat geldt ook voor de legislatieve terughoudendheid. In de oplossingsrichting wordt bij de algehele 
herziening immers uitgegaan van regels die daadwerkelijk noodzakelijk zijn en aansluiten bij de 
situaties op de BES-eilanden rekening houdend met het Europees-Nederlandse wettelijk kader en 
arbeidsomstandighedenniveau. 

 

4.3 Bouwbesluit 
Het Bouwbesluit is gebaseerd op de Wet vrom BES. Deze wet is deels in werking. Het Bouwbesluit en 
de daarmee gepaard gaan bepalingen van de Wet vrom BES zijn op 1 juli 2017 in werking getreden. 

Aan de totstandkoming het Bouwbesluit is een uitgebreide consultatie voorafgegaan. De consultatie 
had met name betrekking op de openbare lichamen.  

De in het vorige hoofdstuk geschetste oplossingsrichting voor de algehele herziening van regelgeving 
in het kader van de arbeidsveiligheid kent ook een uitgebreide consultatie, maar gaat verder. Hier 
wordt voorgesteld om reeds in een vroegtijdig stadium met alle betrokkenen om tafel te gaan. Dit 
voorkomt dat in een later stadium grote aanpassingen nodig zijn. Bij het Bouwbesluit was dit wel het 
geval. 

Bij het Bouwbesluit is er, met het oog op de legislatieve terughoudendheid en de specifieke situatie 
op de BES-eilanden, voor gekozen om in het besluit wat betreft de technische onderwerpen alleen 
algemene functionele eisen te stellen. En deze dus niet op rijksniveau uit te werken tot concrete 
regels. Het uitwerken gebeurt later in overleg met de openbare lichamen. De resultaten daarvan 
worden per eiland vastgelegd in beleidsregels. Deze beleidsregels worden mede gebaseerd op een 
door het rijk in overleg met de openbare lichamen opgestelde BES-code. Het rijk speelt dus op de 
achtergrond wel een belangrijke rol bij het opstellen van de beleidsregels. Dit, omdat de kennis, 
kunde en ervaring met betrekking tot de regels van het Bouwbesluit op de BES-eilanden ontbreekt. 
De bevoegdheid tot het vaststellen van de beleidsregels ligt echter bij de bestuurscolleges. De 
bestuurscolleges bepalen dus op welke wijze de functionele criteria worden toegepast. De minister 
blijft echter via een vangnetbepaling de bevoegdheid houden om nadere voorschriften te stellen. De 
minister doet dit alleen wanneer dit noodzakelijk is. 

In de oplossingsrichting wordt een soortgelijke werkwijze gehanteerd. De functionele eisen van het 
Bouwbesluit kunnen gelijk worden gesteld met de voorgestelde algemene veiligheidsregels. Deze 
worden door en met betrokkenen op de BES-eilanden uitgewerkt. Bij het Bouwbesluit in 
beleidsregels, bij de geschetste oplossingsrichting in algemene maatregelen van bestuur. Een 
regeling via een algemene maatregel van bestuur heeft uit een oogpunt van rechtszekerheid de 
voorkeur. 

De vangnetbepaling van het Bouwbesluit is terug te vinden in de voorgestelde fase 3. Indien 
noodzakelijk kunnen er alsnog door het rijk regels op het gebied van de arbeidsveiligheid worden 
gesteld. 
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4.4 Activiteiten- en inrichtingenbesluit 
Een vergelijking van de ontwikkeling van regelegeving voor arbeidsveiligheid met het in 
voorbereiding zijnde Activiteiten- en inrichtingenbesluit is op dit moment moeilijk te maken, omdat 
de teksten van dit besluit nog niet beschikbaar zijn. Wel kan worden geconstateerd dat het proces 
om tot inhoudelijke regels te komen voor dit Activiteiten- en inrichtingenbesluit moeizaam verloopt 
vanwege verschillende inzichten tussen de openbare lichamen en het rijk over de lijst van activiteiten 
en inrichtingen, de aard van de regels en wie de regels kan stellen (minister of openbare lichamen). 
Tevens is duidelijk dat er weerstand van ondernemers is te verwachten tegen sommige regels in dat 
Activiteiten en inrichingebesluit. Sommige regels zullen als onnodig kunnen worden ervaren en 
ondernemers zullen bang zijn voor de kosten die de regels met zich meebrengen. 

 

4.5 Conclusies 
De voorgestelde ontwikkelingsrichting van de algehele herziening van de arbowetgeving past in de 
aanbevelingen van de Commissie Spies en sluit aan bij de bevindingen ten aanzien van het 
Bouwbesluit en het Activiteiten- en inrichtingenbesluit.  

 
 

5. Opzet nieuwe Arbeidsomstandighedenwet BES 
 

5.1 Algemeen 
Voor een goede beeldvorming is het gewenst aan het einde van deze rapportage de eerder 
geschetste oplossingsrichting voor de algehele herziening deels nader uit te werken. Dit kan in de 
vorm van een opzet van een nieuwe Arbeidsomstandighedenwet BES. Op basis hiervan kan ook beter 
een vergelijk met de Europees-Nederlandse regelgeving worden gemaakt.  
 
Bij het opstellen van de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet BES kan gebruik worden gemaakt van de 
ervaringen van het eerder op te stellen Arbeidsveiligheidsbesluit IV BES en van de Arbeidsinspectie. 

 

5.2 Opzet (nieuwe) Arbeidsomstandighedenwet BES 
De opzet van een nieuw op te stellen wet kan er op basis van een hoofdstukindeling uitzien als hierna 
is weergegeven. Bij deze indeling is zoveel als mogelijk aangesloten op de Europees Nederlandse 
indeling en op hetgeen hiervoor is beschreven. Veel onderwerpen zijn immers gelijk zijn. De invulling 
daarvan kan echter vanwege de specifieke situatie op de BES-eilanden verschillen. De wijze waarop 
tot een invulling kan worden gekomen is besproken in de vorige hoofdstukken. 
Na de hoofdstukindeling is een korte toelichting opgenomen. 

Hoofdstuk 1 Definities en toepassingsgebied 

- definities 



Wet- en regelgeving arbeidsomstandigheden in Caribisch Nederland 
Caribida Advies  
Versie: 23 mei 2018 

81 
 

- toepassingsgebied 

 

Hoofdstuk 2  Arbeidsomstandighedenbeleid 

- arbobeleid werkgever 

- inventarisatie en evaluatie van risico's 

- voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken 

- informatie aan publiek 

- voorlichting en onderricht 

- melding en registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten 

- voorkomen van gevaar voor derden 

- algemene verplichtingen van de werknemers 

 

Hoofdstuk 3 Samenwerking 
- samenwerking werkgever en werknemers 

- bijstand deskundige werknemers preventie en bescherming 

- bijstand bedrijfshulpverlening 

- informatierechten 

 

Hoofdstuk 4 Algemene arbeidsveiligheidsregels 

Grondslag om in het besluit specifieke regels te formuleren voor diverse arbo-risico’s zoals:  

    - inrichting arbeidsplaatsen 

    - gevaarlijke stoffen 

    - fysieke belasting 

    - fysische factoren 

    - arbeidsmiddelen 

    - persoonlijke beschermingsmiddelen 

 

Hoofdstuk 5 Bevoegdheden minister 

- aanwijzingen minister 

- taakverwaarlozing 

 

Hoofdstuk 6 Toezicht en ambtelijke bevelen 

- ambtenaren met belast met het toezicht 
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- geheimhouding 

- eis tot naleving 

- stillegging van werk 

- last onder bestuursdwang 

- werkonderbreking 

 

Hoofdstuk 7  Vrijstellingen, ontheffingen en beroep 

- vrijstellingen en ontheffing 

- beroep 

- strafbepaling 

- overtreding 

- bestuurlijke boete en recidive 

- inlichtingenplicht 

- terugbetaling 

 

Hoofdstuk 8  Overgangs- en slotbepalingen 

- kosten 

- overgangsbepaling 

 

De wet is op hoofdlijnen. In het besluit kunnen nadere regels worden gesteld. 

5.3 Waarom nieuwe wet 
In het vorenstaande is steeds uitgegaan van het opstellen van een nieuwe wet. Optie is ook om de 
huidige wet aan te passen. Hiervoor is niet gekozen. De redenen hiervoor zijn: 

-  bij het opstellen van een nieuwe wet kan beter aangesloten worden op de vraagstukken en de 

situatie op de BES-eilanden;  

-  bij het opstellen van een nieuwe wet kan beter aansluiting worden verkregen bij de wet in 

Europees Nederland 

-  het werken aan een nieuwe wet is voor alle betrokkenen duidelijker en inzichtelijker; 

- het opstellen van een nieuwe wet leidt vaak tot meer energie en meer creativiteit; 

-  het opstellen van een nieuwe wet leent zich beter voor een actieve consultatie, participatie en 

draagvlakverwerving. 

 
Nadeel van het opstellen van een nieuwe wet is wel dat dit mogelijk meer tijd vergt dan het 
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aanpassen van een bestaande wet. Met het oog op de gewenste arbeidsveiligheid op de BES-
eilanden kan dit ongewenst zijn.  

Het eventuele nadeel van een langer tijdstraject kan echter ondervangen worden door enkele 
stappen in het wetgevingstraject parallel te laten lopen. Zo kan het opstellen van een nieuwe 
Arbeidsveiligheidswet BES gelijk oplopen met het uitwerken van specifieke regels voor de BES-
eilanden. Bovendien is er via het nieuwe Arbeidsveiligheidsbesluit IV BES al het noodzakelijke 
geregeld. De voordelen van een nieuwe wet wegen op tegen de mogelijke nadelen. 

 

6. Vergelijk oplossingsrichting met Europees Nederlandse regelgeving 
Uit de vorige hoofdstukken mag blijken dat de voorgestelde oplossingsrichting voor de algehele 
herziening van de wet aansluit bij de resultaten van de interviews en bij de opzet van de Europees 
Nederlandse regelgeving. Een aantal algemene zaken, zoals preventiemedewerker en risicoanalyse is 
inhoudelijk gelijk. Wel kunnen de reikwijdte en inhoudelijke regeling verschillen. 

Ook de uitgangspunten bij de bevoegdheden van de Arbeidsinspectie zijn gelijk. De Arbeidsinspectie 
moet op de BES-eilanden in principe over dezelfde instrumenten beschikken als de Inspectie SZW 
binnen Europees Nederland. 

Er kunnen echter wel verschillen bestaan wat betreft de uitwerking en inhoud van de regels, met 
andere woorden de eisen, criteria, normen etc. waaraan werkgevers en werknemers moeten 
voldoen. De reden hiervoor is dat deze zaken vanwege de specifieke situatie op de BES-eilanden niet 
1 op 1 uit de Europees-Nederlandse regelgeving worden overgenomen, maar via het overleg met 
betrokkenen op de BES-eilanden worden bepaald. Niet de Europees Nederlandse situatie en regels 
worden in het regelgevingstraject als uitgangspunt genomen, maar de situatie zoals deze zich op de 
BES-eilanden voordoet. Dit is conform het gedachtegoed van de Commissie Spies. 

Ook de op de BES-eilanden tot stand gekomen regels zouden een voldoende bijdrage moeten 
leveren aan arbeidsveiligheid. Indien dit niet het geval is, dan bestaat voor de minister de 
mogelijkheid om zelf regels op te stellen. Zoals vaker is aangegeven, is het van belang dat ook op de 
BES-eilanden veilig en gezond wordt gewerkt, waarbij ernaar gestreefd dient te worden om dezelfde 
bescherming te bieden als in Europees Nederland. 
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Bijlage 1: Lijst van geïnterviewde personen 
 

 
NAAM 

 
FUNCTIE 

 
Nina Den Heyer 

 
Gedeputeerde openbaar lichaam Bonaire 

Tom Peeters  Advocaat, bestuurslid Bonhata  
Dick ter Burg Directeur Kamer van Koophandel Bonaire 
Karel Visser Eigenaar Karel’s Beach bar en voorzitter van bestuur Scholengemeenschap Bonaire  
Bas Noij Directeur VIP Diving Bonaire  
M. Anthony Bestuur Abvo Bonaire 
Paul Coolen General manager van Buddy Dive duikresort 

R. Gilberto 
Leo de Jong 

Human Resources Buddy Dive 
Ambtenaar openbaar lichaam Bonaire, vakbondslid 
Senior-inspecteur Arbeidsinspectie 

 
 

Albert Hoek Brandweer Caribisch Nederland 
 
Tim Mullens Eilandsecretaris openbaar lichaam Saba 
Anton Hermans  Directeur van Saba comprehensive   
Joka Blaauwboer Directeur van het hospitaal op Saba 
Hanneke Magee-Quist HR Saba Health Care 
Pieter van Amsterdam Directeur Saba Health care 
Koen Hulshof Arboarts/Hoofd van de volksgezondheidsafdeling Saba 

  Koert Kerkhoff Eilandsecretaris openbaar lichaam Statia 
Charles A. Woodley  Commissioner openbaar lichaam Statia 
Derrick Simmons Commissioner openbaar lichaam Statia 
 
Gerard Kuijpers Directeur Bouwmaatschappij Bonaire  
José Luis Alvarez Directeur Karpinteria Bonaire 
 
Gregory Melfor Unitmanager CMO GGD Statia 
Ru Croes Directeur Medwork 
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Bijlage 2:  Uitwerking ILO verdragen in Europees-Nederlandse regelgeving / vergelijking 
inhoud ILOverdragen met regelgeving in Caribisch Nederland 

 



Wet- en regelgeving arbeidsomstandigheden in Caribisch Nederland 
Caribida Advies  
Versie: 23 mei 2018 

88 
 

 

 

Bijlage 3: Opzet Arbeidsveiligheidsbesluit IV BES 
 

1. Inleiding 
In deel 3 is melding gemaakt van een Arbeidsveiligheidsbesluit IV BES en is aangegeven hoe tot een 
nieuwe Arbeidsomstandighedenwet BES kan worden gekomen die aansluit bij de wet- en regelgeving 
in Europees Nederland, maar die toch zijn eigen karakter en identiteit heeft. Consultatie en denken 
vanuit de situatie op de BES-eilanden zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. 

Het opstellen van nieuwe regelgeving kost echter tijd. Zeker indien dit op basis van een zorgvuldig 
traject en proces wordt gedaan. Uit de vergelijking van de wet- en regelgeving is gebleken dat er 
grote verschillen zitten tussen de wet- en regelgeving in Nederland en die op de BES-eilanden. 
Hiermee moet op een zorgvuldige wijze worden omgegaan. 

Het is gewenst om vooruitlopend op de algehele herziening voor enkele actuele onderwerpen regels 
te stellen. Doel hiervan is om alvast de arbeidsveiligheid te vergroten en om de Arbeidsinspectie 
houvast te bieden bij het verrichten van haar taken.  

Bovendien kunnen de regels een bijdrage leveren aan het meer bekend maken van de regelgeving op 
het gebied van de arbeidsveiligheid en kan ervaring worden opgedaan met het opstellen van 
arbeidsveiligheidsregels op de BES-eilanden.  

Het nieuwe Arbeidsveiligheidsbesluit IV BES heeft betrekking op de volgende onderwerpen: 

-  werken met asbest;  

-  duikarbeid; 

-  fysieke belasting. 

Deze onderwerpen zijn in overleg met de Arbeidsinspectie bepaald. De onderwerpen sluiten ook aan 
bij de discussies die over arbeidsveiligheid op de BES-eilanden, mede naar aanleiding van acties van 
de Arbeidsinspectie, spelen. Van deze onderwerpen is ook al in deel 2 van dit rapport melding 
gemaakt. 
 

2. Uitgangspunten 
De regels van het nieuwe Arbeidsveiligheidsbesluit IV BES moeten passen in het gedachtegoed van 
deze algehele herziening en van de Commissie Spies.  

Dat betekent dat de regels van het nieuwe Arbeidsveiligheidsbesluit IV BES voldoen aan de volgende 
uitgangspunten: 

-  de regels levereneen bijdrage aan het ontwikkelen van het begrip arbeidsveiligheid op de BES-
eilanden; 
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-          de regels sluiten aan op actuele ontwikkelingen, waaronder acties van de Arbeidsinspectie,  op 
de BES-eilanden. 

-  de regels grijpen niet direct wezenlijk in in de bedrijfsvoering c.q. hebbengeen grote 
bedrijfseconomisch effecten; 

-  de regels makende uitoefening van het bedrijf niet onmogelijk; 

-  de regels sluiten aan op de in deel 3 opgenomen lijn van het opstellen van regels in 
samenwerking met betrokkenen op de BES-eilanden; 

-          er zijn niet teveel regels met het oog op de legislatieve terughoudendheid; 

-  de regels bieden een basis voor het optreden van de Arbeidsinspectie 

-  de regels bevattenzo min mogelijk verboden. 

 

3. Opzet Arbeidsveiligheidsbesluit IV BES 
Een Arbeidsveiligheidsbesluit IV BES dat is gebaseerd op de vorenstaande uitgangspunten kan er als 
volgt uitzien.  

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat het onderstaande niet meer dan een aanzet voor regels betreft. 
Deze aanzet kan als basis dienen voor het vooroverleg met betrokkenen op de BES-eilanden. De 
definitieve teksten kunnen worden opgesteld nadat hierover in- en extern overleg heeft 
plaatsgevonden. In het kader van het dit overleg dient ook een relatie te worden gelegd met 
regelgeving op de BES-eilanden. Zo wordt er door het ministerie van I&W gewerkt aan regels voor 
het verbod op asbest (zoals bijv. import, hergebruik). De regeling in het Arbeidsveiligheidsbesluit IV 
BES dient hierop aan te sluiten. In overleg met dit ministerie en de openbare lichamen moet worden 
bezien wat waar geregeld wordt. Onduidelijkheden en dubbelingen moeten in principe worden 
voorkomen. Met het oog op de afstemming op het traject van het ministerie van I&W is ervoor 
gekozen om in het onderstaande besluit enkel een deskundigheidsverplichting voor het werken met 
asbest op te nemen.  
Het is van belang dat het nieuwe Arbeidsveiligheidsbesluit IV BES ook nauw aansluit c.q. afgestemd is 
op lokale regelgeving. Tevens is het van belang om hier ook de relevante ILO-verdragen bij te 
betrekken, bijvoorbeeld het ILO-verdrag 139 Beroepskanker. Een nadere bestudering en uitwerking 
van de hieronder opgenomen tekstsuggesties en formuleringen is van belang. 

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen 
Artikel 1 In dit Besluit wordt verstaan onder: 

……….: 

……….: 
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Duikarbeid: arbeid die wordt verricht in het kader van het begeleiden en het instrueren van  
personen die recreatief duiken. 

……….: 

……….: 
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Hoofdstuk 2 Asbestbepalingen 
 

Artikel 2.1 voorbereiding en afvoer 
Bij het verrichten van werkzaamhedenwaarbij werknemerskunnenworden blootgesteld aan 
asbestvezels in de lucht worden door de werkgever de volgende maatregelen getroffen: 
- de werkmethoden zijn zo ingericht dat er zo min mogelijk asbestvezels vrijkomen; 
- asbestoepassingen worden opgeborgen in een daartoe geschikte en gesloten verpakking; 

Artikel 2.2 deskundigheid 
De werkgever ziet toe dat de werknemer die werkzaamheden aan asbesttoepassingen uitvoert over 
de deskundigheid beschikt die nodig is om de werkzaamheden op een veilige en gezonde manier uit 
te voeren. 

Artikel 2.3 werklocatie en werkplan 
Voorafgaande aan de werkzaamheden aan ofmet asbesttoepassingenis bekend waar het asbest op 
de werklocatie aanwezig is. 

Voordat wordt aangevangen met de werkzaamhedenstelt de werkgever een schriftelijk werkplan op 
dat de uit te voeren asbestverwijderingswerkzaamhedenen verwijderingstechnieken beschrijft. 

Artikel 2.4 melding 
De werkgever meldt uiterlijk twee weken voorafgaande aan de werkzaamhedenbij de toezichthouder 
dat er werkzaamheden met asbesttoepassingen worden verricht met voegt hierbijhet in artikel 2.3 
genoemde werkplan toe. 

Artikel 2.5 registratie van de werkzaamheden 
De werkgever legt vast en registreert hoe de werkzaamheden aan de asbesttoepassingen zijn 
uitgevoerd.  

 

Hoofdstuk 3 Duikarbeid 

Artikel 3.1 Arbeidsgezondheidskundig onderzoek 
De werkgever draagt er zorg voor dat de arbeider die duikarbeid verrichten jaarlijks op hun 
arbeidsgezondheid worden onderzocht door een arts. 

Artikel 3.2 Vereisten opleiding 
De arbeider die duikarbeid verricht beschikt over de vaardigheden en de bevoegdheden van daartoe 
internationaal erkende duikorganisaties en verricht werkzaamheden conform de stand van de 
wetenschap en de professionele dienstverlening.  

Artikel 3.3 Toezicht 
De werkgever draagt er zorg voor dat duikarbeid plaatsvindt onder toezicht van een duikploegleider, 
die tevens belast is met de alarmering en de inschakeling van medische hulpverlening bij 
duikongevallen. Daartoe verstrekt de werkgever de duikploegleider een doelmatige 
communicatievoorziening. 
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Artikel 3.4 Luchtkwaliteit 
De werkgever draagt er zorg voor dat de compressoren voor het vullen van drukvaten ten behoeve 
van recreatief duiken zodanig zijn uitgerust en te worden onderhouden dat de kwaliteit van de 
samengeperste lucht, of andere gasmengsels, met 20 tot 22 procent zuurstof geen geur mag 
bevatten en grotere verontreiniging mag bevatten dan: 

- koolstofdioxide (CO2): 500 ppm 
- koolmonoxide (CO): 15 ppm 
- olie en deeltjes: 5 mg/m3 

De werkgever is verplicht om de luchtkwaliteit, bedoeld in het eerste lid, eens per kwartaal te laten 
keuren door een daartoe door de minister aangewezen instantie. 

De keuringsrapporten worden gedurende ten minste twee jaren bewaard. 

Artikel 3.5 Onderhoud 
De werkgever is verplicht om alle arbeidsmiddelen die bij duikarbeid worden gebruikt zodanig te 
onderhouden dat geen gevaarlijke of een voor de gezondheid bedreigende situatie ontstaat. 

Artikel 3.6 Veiligheidsmaatregelen 
De werkgever draagt er zorg voor dat nabij de plaats waar de duikarbeid wordt verricht: 
- een deugdelijke schriftelijke werkinstructie aanwezig is die ten minste de door de werknemers te 
treffen veiligheidsvoorzieningen, alsmede de noodprocedures bevat; 
- een adequate eerste hulp aanwezig is. 

Hoofdstuk 4 Fysieke belasting 

Artikel 4.1 Voorkomen bedrijfsongevallen of beroepsziekten 
De werkgever draagt er zorgt voor dat: 

- de arbeid zodanig wordt georganiseerd; 
- de arbeidsplaats zodanig wordt ingericht; 
- een zodanige productie- en werkmethode wordt toegepast; en 
- zodanige hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt;  
- dat de fysieke belasting redelijkerwijs niet kan leiden tot bedrijfsongevallen of 

beroepsziekten, dan wel klachten aan het bewegingsapparaat. 
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