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1 Status nota 
Ter beslissing 
Brief ondertekenen 
 
2 Aanleiding 
Per 1 juli 2020 treedt artikel 7.23d van het Arbeidsomstandighedenbesluit in 
werking met betrekking op het vervoer van personen in werkbakken of 
werkplatforms, die daarvoor niet bestemd of geschikt zijn. Door de wijziging van 
artikel 7.23d is het noodzakelijk om de Beleidsregel boeteoplegging 
Arbeidsomstandighedenwetgeving aan te passen. Deze aanpassingen zijn 
proportioneel geacht in relatie tot de risico’s voor de veiligheid en gezondheid van 
werknemers en dragen bij aan het doel van het artikel 7.23d dat per 1 juli 2020 
wordt gewijzigd. De aanpassing is afgestemd met WBJA en Inspectie SZW. 
 
3 Beslispunten/advies/beslistermijn 
• U wordt gevraagd om de beleidsregel en de toelichting te ondertekenen. De 

beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.  
 

4 Kernpunten 
 
Algemeen 
• Het doel van het wijzigingsbesluit is enerzijds om het onterecht gebruik van 

artikel 7.23d terug te dringen en anderzijds om het gebruik slechts beperkt toe 
te staan onder strenge aanvullende voorwaarden ten behoeve van de veiligheid 
van werknemers.  

• De voorwaarden (plan, veiligheidskundige en melding) dwingen de werkgever 
tot een scherpe afweging van de noodzaak van de inzet van werkbakken of 
werkplatforms en, indien die inzet nodig blijkt, te zorgen voor veilige 
voorzieningen en werkuitvoering.  

• De meldingsplicht leidt er toe dat de Inspectie SZW weet wanneer en op welke 
locatie wordt gewerkt met werkbakken of werkplatforms aan een hijskraan. 
Hierdoor is de Inspectie SZW in staat gericht te handhaven. 

• De sector is er van op de hoogte dat naast de aanpassing van het arbobesluit 
ook de beleidsregel wordt aangepast. Vanuit de VVT en NVAF is, zoals u weet, 
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weerstand tegen de wijziging van het arbobesluit. Maar partijen hebben zich 
bereid verklaard in constructief overleg te blijven over hoe het draagvlak voor 
de wijziging te vergroten. 

 
Beleidsregel 
• Alle overtredingen zijn aangemerkt als ODB (overtreding met directe boete) in 

plaats van als ZO (zware overtreding). Dit omdat overtreding van artikel 7.18, 
vierde lid, ook een ODB oplevert. Het is niet consistent dat als de uitzondering 
van artikel 7.23d Arbobesluit in het geheel niet van toepassing is, dat wil 
zeggen, er mag geen werkbak/-platform gebruikt mag worden, sprake is van 
een ODB, en als de uitzondering zich wel voordoet, dat wil zeggen er mag een 
werkbak/-platform worden gebruikt, maar de werkgever is op een bepaald 
onderdeel nalatig, die overtreding een ZO oplevert. 

• Voor 1 juli 2020 geschiedde de handhaving en beboeting van overtreding van 
artikel 7.23d Arbobesluit (oud), via artikel 7.18, vierde lid, Arbobesluit. Het 
boetenormbedrag was daardoor bij alle overtredingen categorie 6. Die lijn wordt 
voortgezet, met dien verstande dat bij niet-naleving van de in het vierde lid 
opgenomen meldplicht sprake is van categorie 4 (conform andere 
meldplichten).  
 

 
 



Jaartal gevallen uit

2012 werkbak heftruck

2013 plukplatform

2013 stelling/platform

2013 mob.kraan met sl. omgevallen

2013 plukplatform

2013 plukplatform

2014 plukplatform

2014 plukplatform

2014 highloader

2015 plukplatform

2015 plukplatform

2016 werkbak

2016 werbak op graafbak

2016 sl.is particulier. Rooien bomen. Met bakje gevallen

2016 hoogwerker

2017 hoogwerker

2017 hoogwerker

2017 verreiker

2018 schaarhoogwerker

2018 geimproviseerde bak op graafmachine

2019 bak 70 mtr. Naar beneden gevallen

2019 verreiker



Overzicht overtredingen arikel 7:23d  Arbeidsomstandighedenbesluit

2019 1910933 geen onderzoek naar meer geeigende middelen sloop van gebouw
2014 401400966 technische tekortkomingen, bedrijfslast niet duidelijk zichtbaar assemblagewerkzaamheden
2015 401500568 werken bij windsnelheid van meer dan 12,5 m/sec glasbewassing
2016 401601074 geen incidentele inzet asbestsanering
2015 411500775 val uit niet op klepels gezekerde bak meetwerkzaamheden
2016 411601110 val uit werkbak; breuk veiligheidslijn asbestsanering
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