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1. Status nota
Ter voorbereiding
2. Aanleiding
In een regulier PO met directeur G&VW heeft u gevraagd om nadere informatie
over het wijzigingsbesluit inzake het gebruik van hijskranen en werkbakken. In
deze nota wordt verduidelijkt wat er met het wijzigingsbesluit is veranderd ten
opzichte van de oude situatie.
3. Beslispunten/advies/beslistermijn
● U wordt gevraagd om kennis te nemen van deze nota ter voorbereiding op uw
PO met directeur G&VW.
4. Kernpunten
Juridisch kader
● De inzet van werkbakken voor het vervoer van personen, aan hijswerktuigen
welke uitsluitend zijn ingericht en bestemd voor vervoer van goederen, is in
beginsel verboden (artikel 7.18, lid 4 van het Arbobesluit). Grondslag hiervoor
is de EU-richtlijn 2009/104/EG.
● Hijskranen bestemd voor goederenvervoer, zijn niet uitgerust met de essentiële
veiligheids- en gezondheidseisen zoals bedoeld in EU richtlijn 2006/42/EG,
waarmee machines bestemd en ingericht voor personenvervoer (moeten) zijn
uitgerust. En voldoen daarmee, voor dat gebruik, niet aan de eisen die het
Warenwetbesluit machines daaraan stelt.
● De EU-richtlijn 2009/104/EG laat in artikel 3.1.2 van bijlage II bij wijze van
uitzondering op onderdelen ruimte aan lidstaten om arbeidsmiddelen die niet
voor het hijsen of heffen van werknemers zijn ontworpen toe te staan, mits
passende maatregelen om de veiligheid te borgen worden genomen. Dat heeft
geleid tot artikel 7.23d van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
Artikel 7.23d (oud)
● Het oude artikel 7.23d bood de mogelijkheid om in zeer uitzonderlijke gevallen
te mogen afwijken van het verbod in artikel 7.18, lid 4.
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● Het gebruik was toegestaan voor plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn en indien
van toepassing andere, meer geëigende (toegestane) middelen om die plaatsen
te bereiken, grotere gevaren zou meebrengen.
● Daarbij lag sterk de nadruk op het incidentele en kortdurende karakter van de
werkzaamheden. Werkzaamheden die jaarlijks meer dan een enkele keer
voorkwamen en langer duurden dan vier uren waren niet toegestaan.
● Door die tijdsbeperking konden er echter situaties ontstaan waarin sprake was
van op zich noodzakelijke werkzaamheden die echter niet binnen de kaders van
de toenmalige regelgeving, op een veilige wijze verricht konden worden.
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Aanleiding voor aanpassing
● De asbestsector gaf aan dat voor het saneren van asbest met de wettelijke
toegestane arbeidsmiddelen, die geschikt zijn voor het vervoer van personen,
niet mogelijk is. De sector was van mening dat artikel 7.23d (oud), te strikt was
en verhinderde om een deel van de daken te saneren.
● Voor het saneren van asbestdaken waarbij de belastbaarheid van het dak niet
goed is vast te stellen is, is het uit oogpunt van veiligheid van de werknemers
van belang dat zij het asbest kunnen verwijderen vanuit een veilige werkplek.
Een werkbak die rondom voorzien is van een vast hekwerk om te voorkomen
dat de werknemer eruit valt, is om die reden ongeschikt voor deze
werkzaamheden.
● De asbestsector had dus behoefte aan verruiming door de toepassing van wat
gedefinieerd is als een werkplatform aan een hijswerktuig toe te staan. Een
werkplatform is een platform van waaruit arbeid kan worden verricht en dat
met uitzondering van één zijde is voorzien van hekwerken of waarvan het
hekwerk aan een zijde kan worden geopend en waarmee het valgevaar van een
persoon op hoogte vanaf het werkplatform wordt voorkomen.
● De Inspectie SZW constateerde bovendien dat er op veel grotere schaal gebruik
werd van werkbakken aan hijskranen dan op grond van artikel 7.23d is
toegestaan. Hierdoor ontstaan voor werknemers onnodige veiligheids- en
gezondheidsrisico’s. De aanpassing van artikel 7.23d heeft mede tot doel het
oneigenlijk gebruik van werkbakken terug te dringen.
Artikel 7.23d (nieuw)
● De tijd begrenzende voorwaarden voor de inzet van een werkbak aan een
hijswerktuig worden met de wijziging van het Arbobesluit per 1 juli 2020
weggenomen en naast werkbakken mogen ook werkplatforms worden ingezet.
Er is dus sprake van een verruiming van de mogelijkheden. Wel zijn de
voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de uitzondering
aangescherpt ten behoeve van de veiligheid en gezondheid van werknemers.
● De voorwaarden (het opstellen van een werkplan, inclusief het oordeel van een
gecertificeerde veiligheidskundige en melding bij ISZW) dwingen de werkgever
tot een scherpe afweging of de inzet van werkbakken of werkplatforms
noodzakelijk is en, indien dat het geval blijkt, te zorgen voor veilige
voorzieningen en werkuitvoering.
● Om werkgevers tegemoet te komen en de regeldrukkosten te beperken is in
overleg met de sector een Leidraad ontwikkeld waarmee werkgevers beter
kunnen inschatten of een bepaalde opdracht in aanmerking komt voor de inzet
van een werkbak of werkplatform en welke risico reducerende maatregelen voor
de hand liggen.
● In de Leidraad wordt onder meer opgenomen dat voor generieke
werkzaamheden, op verschillende locaties, waarbij de omgevingsfactoren
telkens identiek zijn er éénmalig een werkplan hoeft worden opgesteld (en
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beoordeeld worden door de bedoelde veiligheidskundige). Bouwend NL en de
Asbestbranche hebben aangegeven hier actief mee aan de slag te willen.
● De Vereniging voor Verticaal Transport (VVT) is het niet eens met de
voorgestelde wijziging. Zij vinden het onnodig en te duur. Zij stellen dat de
inzet van werkbakken veilig is en dat deze zonder voorwaarden toegepast moet
kunnen worden. Het onbeperkt en zonder voorwaarden inzetten van
arbeidsmiddelen voor het hijsen van personen, met een hijswerktuig dat daar
niet voor speciaal bestemd is, is in strijd met EU-recht (zie daarvoor juridisch
kader)
● Dit heeft geleid tot een persbericht en dat heeft tot een aantal Kamervragen
geleid. In de brief staan de nodige onjuistheden en beweringen waarvan
onduidelijk is of deze onderbouwd kunnen worden. Duidelijk is wel dat er vanuit
de VVT veel weerstand blijkt. Die weerstand is er niet bij Bouwend Nederland en
de Vereniging van Sloopondernemers.
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