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Uit de inspectieprojecten in de metaal blijkt telkens weer dat er sprake is van aanzienlijke 
arbeidsrisico’s en een laag nalevingsniveau. Ook in dit project in de deelsector 
transportmiddelenindustrie komt dat helaas weer pregnant naar voren. Bij meer dan 
tweederde (68%) van de bezochte bedrijven zijn tekortkomingen geconstateerd.

Dat is vooral zorgelijk omdat sociale partners in de metaalindustrie de afgelopen jaren veel 
initiatieven hebben getoond. Zowel in het kader van de sinds eind 2006 lopende campagne 
‘5*beter: werken is gezond’, als ook bezien in het licht van de activiteiten vanuit het 
arboconvenant met de mobiliteitsbranches van 2003 tot begin 2007 in de carrosserie(nieuw)
bouw. De bekendheid met beide jarenlang lopende initiatieven blijkt bij de geïnspecteerde 
bedrijven laag. 

In dit project is geïnspecteerd op de omgang met en opslag van gevaarlijke stoffen - met 
name oplosmiddelen en lasrook - en (machine)veiligheid. In totaal zijn er 1059 
overtredingen geconstateerd bij 330 bedrijven. De conclusie is dat in de 
transportmiddelenindustrie geen meetbare verbetering zichtbaar lijkt te zijn ten aanzien 
van veilig en gezond werken. In dit project is bij 22% van de bedrijven sprake van een 
bovengemiddeld aantal overtredingen (4 of meer). Deze bedrijven zijn verantwoordelijk 
voor maar liefst 61% van de geconstateerde overtredingen. Vooral ook deze zogenaamde 
‘achterblijvers’ zullen speciale aandacht krijgen in toekomstige inspectieprojecten. 

De Arbeidsinspectie zal de sector intensief blijven inspecteren. Dat neemt echter niet weg 
dat de metaalsector - i.c. de transportmiddelenindustrie - vooral ook zelf aan de slag zal 
moeten. De werkvloer wordt (nog) onvoldoende bereikt. Er zal geïnvesteerd moeten 
worden in kennis en kunde van werknemers over de prioritaire arbeidsrisico’s. Niet alleen 
de voorlichting en het onderricht maar ook het toezicht moet in de individuele bedrijven op 
orde zijn. Dat is nu te vaak niet het geval. Het spreekt voor zich dat ook de werknemers 
daarbij op hun verantwoordelijkheid mogen en moeten worden aangesproken.

Kortom: Topprioriteit voor veiligheid.

 

Algemeen Directeur Arbeidsinspectie,

Mr. J.A. van den Bos

Voorwoord
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In de transportmiddelenindustrie worden veel 
verschillende producten gemaakt. De werkplek kent 
grote risico’s en er vinden relatief veel ongevallen plaats. 
Om de veiligheid en gezondheid van de werknemers in 
deze sector te verbeteren heeft de Arbeidsinspectie de 
werkplekken in 483 bedrijven geïnspecteerd.
Bedrijven die in een inspectieproject uit 2005 zijn 
geïnspecteerd, zijn nu weer geïnspecteerd.  Dit levert een 
goed beeld van eventuele vooruitgang door bedrijven.

1.1. Aanleiding

De metaal is een omvangrijke en tegelijkertijd risicovolle 
bedrijfstak. 

De branche is één van de grootste industriële sectoren in 
Nederland. Zo’n 350.000 werknemers zijn er werkzaam in 
ongeveer 15.000 bedrijven. Uit eerdere inspectieprojecten 
in de metaal blijkt keer op keer dat er sprake is van 
aanzienlijke arbeidsrisico’s. De problematiek op het gebied 
van de arbeidsomstandigheden is divers. Knel-, plet- en 
snijgevaar, wegvliegende/schietende onderdelen, schadelijk 
geluid, fysieke belasting en de blootstelling aan gevaarlijke 
stoffen scoren allemaal hoog in de sector. De kans op een 
ongeval is relatief groot. Het nalevingsniveau in de branche 
is - nog steeds - laag. 

De transportmiddelenindustrie is een deelsector van de 
metaal die zich kenmerkt door een grote diversiteit. Grote 
tot zeer grote internationaal georiënteerde ondernemingen 
zijn in deze sector actief maar het merendeel van de 
ondernemingen behoort tot het midden- en kleinbedrijf.  
In deze sector gaat het om de productie van allerhande 
transportmiddelen (of onderdelen daarvan) variërend van 
de bouw van caravans tot aanhangwagens.  

Van vrachtwagen- tot fietsenfabrikanten. 
Bedrijven vallend onder de transportmiddelenindustrie zijn 
in 2005 voor het laatst geïnspecteerd. Dit was in het kader 
van een breder project waaraan ook bedrijven vallend onder 
de metaalproducten- en de machine- en apparatenindustrie 
deelnamen. Destijds werd bij 69% van de geïnspecteerde 
bedrijven overtredingen geconstateerd.

In de voorbereiding van het inspectieproject is gewerkt aan 
een arbobrochure ‘Arbeidsrisico’s in de metaalindustrie’. De 
branchebrochure is in januari 2008 verzonden naar alle 
bedrijven behorend tot de metaalindustrie. In de brochure 
staan de belangrijkste arbeidsrisico’s binnen de branche 
beschreven en wordt ook ruim aandacht geschonken aan de 
wijze waarop de arbeidsinspectie daarop inspecteert.

Het hoofddoel van inspectieproject was om een bijdrage te 
leveren aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden 
in de bedrijven. Het belang van veilig en gezond werken 
moet op de werkvloer als zodanig zichtbaar zijn. Daarbij 
wordt - zo veel als mogelijk - uitgegaan van de door sociale 
partners ondernomen branche-initiatieven. Onder meer in 
het kader van de campagne ‘5x beter, werken is gezond’. 
Maar ook in het kader van het arboconvenant 
Mobiliteitsbranches dat de afgelopen jaren heeft gelopen.

In het project zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

Het verbeteren van het nalevingsniveau binnen de sector 1. 
ten aanzien van de inspectieonderwerpen in dit project 
i.c. machineveiligheid/inrichting arbeidsplaats, lasrook 
en opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen;
Het bevorderen dat door doeltreffende voorlichting, 2. 
onderricht en toezicht er binnen de bedrijven 
consequente en constante aandacht is voor veilig en 
gezond werken;

1 Aanleiding, 
doelstellingen, 
projectopzet 
en uitvoering

De transportmiddelen-
industrie kenmerkt zich 
door een grote diversiteit 
aan werkzaamheden
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gebruik en de beoordeling van een aantal sectorale 
initiatieven te kunnen meten. Bij de bedrijven vallend onder 
de CAO voor het Carrosseriebedrijf (FOCWA) ging het daarbij 
om de bekendheid met het Arboconvenant 
Mobiliteitsbranches.

Tijdens de uitvoering van het project zijn door de 
inspecteurs folders bij de bedrijven vallend onder de CAO 
Metalelektro (FME) of de CAO voor de Metaal&Techniek 
(Metaalunie) achtergelaten met betrekking tot de eind 2006 
door sociale partners gestarte campagne ‘5*Beter, Werken is 
gezond’. 

In oktober 2008 (tot en met februari 2009) is een apart 
inspectieproject gericht op scheepsbouw en -reparatie 
gestart.

In het project zijn wederom bedrijven geïnspecteerd die ook 
in 2005 waren bezocht. Er is gekeken hoe deze bedrijven nu 
scoren. Met behulp van deze benchmark kan in beeld 
worden gebracht of er een groep bedrijven kan worden 
geïdentificeerd die als ‘achterblijver’ kan worden 
bestempeld. Een dergelijke groep bedrijven zal in dat geval 
bij toekomstige inspectieprojecten nadrukkelijker worden 
gevolgd. 

Het verkrijgen van inzicht in de mate waarin de 3. 
activiteiten van sociale partners in het kader van het 
verbeteren van veilig en gezond werken de 
metaalbedrijven daadwerkelijk bereiken.

1.2. Projectopzet en uitvoering

In de transportmiddelenindustrie is sprake van ruim 700 
productievestigingen. 
De werkzaamheden betreffen niet alleen nieuwbouw maar 
ook herstel- en (groot)onderhoudswerkzaamheden zijn - 
dikwijls binnen dezelfde vestiging - aan de orde. 

In het project zijn de scheepswerven niet meegenomen 
gezien het specifieke karakter van de scheepsbouw- en 
reparatiebedrijven (veel werk in besloten ruimten, 
onderaannemers)1. 

In de voorbereiding heeft overleg plaatsgevonden met 
zowel werkgevers- als werknemersorganisaties in de 
branche. Vertegenwoordigers van de sector waren actief 
betrokken bij de start van het project. Mede ten behoeve 
van de brancheorganisaties en de vakbonden zijn er door de 
inspecteurs monitorvragen gesteld om de bekendheid, het 

1  In oktober 2008 (tot en met februari 2009) is een apart inspectieproject 
gericht op scheepsbouw en -reparatie gestart.
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2.2. Totaaloverzicht resultaten 

In totaal zijn bij 68% van de bedrijven één of meer 
overtredingen geconstateerd. Het betreft 1059 
overtredingen bij 330 bedrijven hetgeen neerkomt op 
gemiddeld 3,2 overtreding per bedrijf. 

Het geconstateerde handhavingspercentage van 68% is 
hoog. Wanneer wordt gekeken naar het landelijk gemiddeld 
percentage waar bij de eerste inspectiebezoeken 
overtredingen werden geconstateerd dan ligt dat in 2007 op 
55%. Het handhavingspercentage in de industriële sectoren 
ligt in 2007 gemiddeld op 62%. Ook in andere - eerdere - 
projecten en deelsectoren van de metaal is sprake van een 
groot aantal bedrijven waar tekortkomingen worden 
geconstateerd. Het gemiddelde aantal overtredingen per 
bedrijf is eveneens hoog. In 2005 zijn de bedrijven in de 
deelsector transportmiddelenindustrie voor de laatste keer 
actief geïnspecteerd. Het aantal bedrijven waar destijds één 
of meer overtredingen werd geconstateerd lag op 73%. 

Het gemiddeld aantal overtredingen bedroeg in het 
inspectieproject 3,2 overtreding per bedrijf. In totaal zijn bij 
330 bedrijven overtredingen geconstateerd. In figuur 1 is 
zichtbaar gemaakt hoeveel overtredingen er per bedrijf zijn 
aangetroffen op de geïnspecteerde onderwerpen. Het blijkt 
dat bij 67% (222) van de bedrijven er sprake is van 1, 2 of 3 
overtredingen waarop gehandhaafd is. Bij 19% (63) van de 
bedrijven is sprake van een bovengemiddeld aantal 
overtredingen (4 of 5). Bij 14% (45) van het aantal bedrijven 

De inspecties leveren een representatief beeld van de 
stand van de arbeidsomstandigheden in de transport-
middelensector. Bij 68% van de geïnspecteerde bedrijven 
zijn overtredingen geconstateerd, gemiddeld 3,2 
overtredingen per bedrijf. 
Afgezet tegen het gemiddelde in de totale industriële 
sector, is dit percentage uitermate hoog. Uit de 
vergelijking met de resultaten uit 2005 blijkt dat er 
bedrijven zijn die structureel slechter scoren.
Deze achterblijvers zijn verantwoordelijk voor veel 
overtredingen.

2.1. Algemeen

Er zijn in het project 483 productievestigingen bezocht. Dat 
is circa tweederde van het totaal aantal bedrijfsvestigingen 
(724) dat volgens de beschikbare gegevens onder de sector 
transportmiddelenindustrie valt. 

Een flink deel van de geïnspecteerde bedrijven behoort tot 
het zogenaamde kleinbedrijf: 45% van de bedrijven heeft 
minder dan 10 werknemers in dienst. Bij 47% van de 
bedrijven is het aantal werknemers tussen de 10 en de 100. 
Het grootbedrijf - meer dan 100 werknemers - beslaat 8% 
van het totaal aantal bezochte bedrijven. De resultaten van 
het project zijn gezien zowel het aantal inspecties als de 
verdeling van de bedrijven over de grootteklasse 
representatief voor de gehele sector.

Van de bezochte bedrijven is 74% bij een 
werkgeversorganisatie aangesloten2. 20% geeft aan lid te 
zijn van de FME, 41% van de Metaalunie en 39% van de 
FOCWA. 

2  In een klein aantal gevallen bleek het bedrijf aan te geven (ook) lid te 
zijn van de BOVAG. Het betreft hier bedrijven die activiteiten 
verrichten waaronder de revisie en/of handel van auto-onderdelen 
of aanhangwagens. In een enkel geval bleek er sprake van 
lidmaatschap van een andere werkgeversorganisatie zoals de 
Vereniging van Nederlandse Transmissie Specialisten (VNTS) en de 
Nederlandse Vereniging voor de Kampeer- en Caravan Industrie 
(KCI).

2 Project- 
 resultaten

87 bedrijven met 1 overtreding

135 bedrijven met 2-3 overtredingen

63 bedrijven met 4-5 overtredingen

45 bedrijven met 6 of meer overtredingen

Figuur 1 �Aantal  overtredingen per bedrijf

26%

19%

14%

41%

Carrosserie(nieuw)bouw: 
vast staat dat de werk- 
omgeving voortdurend 
verandert
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gaat het daarbij zelfs om 6 of meer overtredingen oplopend 
tot maximaal 18 geconstateerde overtredingen. 

 In een klein aantal gevallen bleek het bedrijf aan te geven 
(ook) lid te zijn van de BOVAG. Het betreft hier bedrijven die 
activiteiten verrichten waaronder de revisie en/of handel 
van auto-onderdelen of aanhangwagens. In een enkel geval 
bleek er sprake van lidmaatschap van een andere 
werkgeversorganisatie zoals de Vereniging van Nederlandse 
Transmissie Specialisten (VNTS) en de Nederlandse 
Vereniging voor de Kampeer- en Caravan Industrie (KCI).

In onderstaande figuur 2 is het aantal ingezette 
handhavingsinstrumenten weergegeven. In totaal zijn er 
door de inspecteurs 815 waarschuwingen gegeven. Er werd 
100 keer een (kennisgeving) eis gesteld. Met beide 
instrumenten wordt het bedrijf de mogelijkheid geboden 
om binnen een door de inspecteur vastgestelde termijn 
bepaalde maatregelen te treffen om de aangetroffen 
overtreding op te heffen. Wanneer na afloop van de gestelde 
termijn de inspecteur de tekortkoming nog steeds aantreft 
- en de werkgever terzake geen of onvoldoende maatregelen 
heeft genomen - wordt de werkgever opnieuw verplicht tot 
het treffen van de maatregel en wordt er tevens een boete 
opgelegd.

In een relatief beperkt aantal gevallen - 96 keer - is er in dit 
inspectieproject door de inspecteurs gebruik gemaakt van 
het instrument ‘stimulering’. Wanneer wordt geconstateerd 
dat een werkgever zijn arbozaken over het algemeen prima 
op orde heeft, is het mogelijk dat de inspecteur er op 
vertrouwt dat de werkgever een aangetroffen overtreding 
zelf wegneemt en controle daarop niet meer hoeft plaats te 
vinden. 

In 48 gevallen (5% van het totaal aantal overtredingen) is 
door de inspecteurs het werk (preventief ) stilgelegd en/of 
direct bij het eerste inspectiebezoek een boeterapport 
opgesteld.  In het merendeel van deze situatie betreft het 
overtredingen waarbij beveiligingsschermen aan machines 

Achterblijvers 
In het inspectieproject zijn in totaal 126 
bedrijven geselecteerd die ook in 2005 zijn 
geïnspecteerd. Uit analyse blijkt het volgende: 

In totaal zijn 11 bedrijven geïdentificeerd die 
zowel in 2005 als in 2008 4 of meer 
overtredingen hadden. Daarmee behoren zij 
tot de categorie ‘structurele achterblijvers’. Dit 
betreft dus circa 10% van de geselecteerde 
bedrijven uit 2005 (126). 

In het huidige inspectieproject zijn 483 
bedrijven geïnspecteerd. Bij 108 bedrijven is 
sprake van een meer dan gemiddeld aantal van 
4 of meer overtredingen. Maar liefst 61% (642) 
van het totaal aantal geconstateerde 
overtredingen is toe te rekenen aan deze 108 
bedrijven. Selectie van bedrijven in 
toekomstige inspectieprojecten zal in 
belangrijke mate uit deze 108 bedrijven moeten 
plaatsvinden. 

Uit de analyse blijkt eveneens dat in totaal 22 
bedrijven zowel in 2005 als in 2008 geen enkele 
overtredingen hadden. Dit betreft ongeveer 
20% van de hele populatie (126). Deze bedrijven 
verdienen in de toekomst een beperkte 
toezichtslast.

waarschuwing

stimulering

(kennisgeving) eis Arbo

stillegging en boeterapport

Figuur 2 �Ingeze�e handhavingsinstrumenten

77%

9%

9%
5%

Hijswerkzaamheden 
horen onlosmakelijk bij 
assemblage van 
transportmiddelen 
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geheel ontbreken en/of beveiligingen (bewust) buiten 
werking zijn gesteld (overbrugd zijn). Het gaat in dergelijke 
gevallen altijd om ernstig gevaar voor werknemers.

2.3. Resultaten per onderwerp

In bijgaande tabel 1 is te zien hoe de overtredingen zijn 
verdeeld over de verschillende inspectieonderwerpen. 

Machineveiligheid
In alle inspectieprojecten in de Metaal worden keer op keer 
tal van overtredingen aangetroffen met betrekking tot 
machineveiligheid. Afhankelijk van aantal en aard van de 
inspectie-onderwerpen verschilt het percentage 
overtredingen op het totaal aantal overtredingen enigszins. 
In 20053 had 71% van de geconstateerde overtredingen 
betrekking op machineveiligheid. In 20074 ging het om 55% 
van het totaal aantal overtredingen. Vrijwel altijd schort het 
aan de afscherming van de bewegende delen van machines. 
Dit is een structureel probleem dat mede ook te maken 
heeft met het grote aantal oudere machines in combinatie 
met het weinig intensieve gebruik waardoor de technische 
levensduur lang is. Bij veel voorkomende machines zoals 
kantbanken, excenterpersen, kolomboormachines, 

3  Inspectieproject Metaal 2005 (A684).
4  Inspectieproject Metaal 2007 (A801).

Tabel 1 Verdeling van de overtredingen

Onderwerp Arbowet aantal overtredingen % t.o.v. het totaal aantal overtredingen

Machineveiligheid (afscherming bewegende delen) 319 30%

Machineveiligheid (overig) 212 20%

Inrichting arbeidsplaats 127 12%

Gevaarlijke stoffen 206 19%

Voorlichting, onderricht en toezicht 86 8%

RI&E 67 6%

Overig 42 6%

 Totaal 1059 100%

afkortzagen en draaibanken worden deze materiële 
tekortkomingen vastgesteld.   

Ook in dit project zijn verreweg de meeste tekortkomingen 
aangetroffen met betrekking tot machineveiligheid waarbij 
het vooral gaat om het ontbreken van afdoende 
bescherming van bewegende delen van machines en/of het 
aanwezig zijn van zogenaamde ‘overbruggingen’. Het 
betreft hier 319 overtredingen hetgeen neerkomt op 30% 
van het totaal aantal geconstateerde overtredingen. 
Daarnaast zijn 212 overtredingen geconstateerd op andere 
aspecten met betrekking tot machineveiligheid. Daarbij 
gaat het onder meer om het uitvoeren van periodieke 
keuringen, het plegen van voldoende onderhoud en het 
aard- en nagelvast opstellen van machines zodat 
verschuiven en/of omvallen/kantelen wordt voorkómen.

In totaal heeft maar liefst 50% van alle overtredingen 
betrekking op machineveiligheid waarvan bijna tweederde 
toe te schrijven is aan geen of gebrekkige afscherming.

Gevaarlijke stoffen
In de transportmiddelenindustrie is er sprake van 
verschillende veel voorkomende risico’s ten aanzien van het 
werken met gevaarlijke stoffen. Binnen de bedrijven vinden 
bijvoorbeeld oppervlaktebehandelingen (ontvetten, 
reinigen) plaats waarbij stoffen worden gebruikt die acuut 
of op langere termijn een effect op de gezondheid kunnen 
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hebben. Bij de productie van (onderdelen) van transport-
middelen worden ook allerhande assemblagewerkzaam-
heden verricht waarbij snij- en laswerkzaamheden aan de 
orde van de dag zijn. In 48% (99) van het totaal aantal 
geconstateerde overtredingen op gevaarlijke stoffen (206) is 
er sprake geweest van het ontbreken van een adequate 
blootstellingsbeoordeling. De beoordeling moet zijn 
uitgevoerd naar de aard, de mate en de duur van de 
blootstelling. Daarnaast zal de beoordeling ook actueel en 
volledig dienen te zijn. Bij de geconstateerde overtredingen 
gaat het zowel om het niet voorhanden zijn van 
beoordelingen in verband met blootstelling aan lasrook 
(70) als om het werken met oplosmiddelhoudende 
producten en andere gevaarlijke stoffen.

Oplosmiddelen
Met name bij de carrosseriebedrijven wordt er veel gewerkt 
met oplosmiddelhoudende producten. Blootstelling aan 
vluchtige organische stoffen (VOS) kan optreden bij zowel 
het herstel als de nieuwbouw van carrosserieën. Zo wordt er 
in de voorbewerkingsruimten ontvet met behulp van 
oplosmiddelhoudende producten, er wordt lak aangemaakt 
en er worden spuitpistolen gereinigd. Bij het gebruik van 
oplosmiddelen moeten voldoende maatregelen zijn 
genomen zoals ventilatie, aarding en explosieveilige 
verlichting en apparatuur. In de geïnspecteerde bedrijven is 
sprake van zowel werkzaamheden in verband met 
schadeherstel als carrosserienieuwbouw. Bij schadeherstel 

geldt een vervangingsplicht voor vluchtige organische 
stoffen door producten die minder VOS bevatten, zoals 
watergedragen lakken. Tijdens de inspecties bleek dat de in 
de branche gebruikte verven en lakken in hoge mate 
voldeden aan de toegestane VOS-gehalten volgens de 
vervangingsregeling. Dit geldt eveneens voor veel van de 
coatings die bij het spuiten van nieuwbouw worden gebruikt. 
Technisch gezien zijn er - ook blijkend uit de beschikbare 
producten van de grootste leveranciers van verfproducten 
- geen beperkingen om ook op grote oppervlakten (trailers 
e.d.) aan de vervangingsregeling te voldoen.

Lasrook
Over de hele breedte van de transportmiddelenindustrie 
worden veelvuldig laswerkzaamheden uitgevoerd. Het gaat 
daarbij veelal om bewerkingen die vallen onder de arbo- 
catalogus ‘Praktijkrichtlijn Lasrook’5. De praktijkrichtlijn is 
in de transportmiddelenindustrie bij nagenoeg alle werk- 
zaamheden van toepassing. In het inspectieproject is er 
vanuit gegaan dat de blootstelling voldoende is beheerst 
indien de laswerkzaamheden vallen onder de beschreven 
lasprocessen van de arbocatalogus én de aanwezige 
beheersmaatregelen in het bedrijf voldoen aan de Praktijk-

5  Dat wil zeggen dat het om werkzaamheden gaat in normale 
omstandigheden (dus niet in een ‘besloten ruimte’), en waarbij de 
inschakelduur minder dan 35% van de reguliere werktijd van de 
werknemer bedraagt. 

Spuitwerkzaamheden: 
ook bij nieuwbouw kan 
met oplosmiddelarme 
lakken worden gewerkt
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richtlijn. Alleen wanneer de inspecteur in de concrete 
situatie onvoldoende aanwezigheid en/of gebruik van 
maatregelen6 constateerde werd naar de blootstellings-
beoordeling gevraagd. Dat wil zeggen dat het om 
werkzaamheden gaat in normale omstandigheden (dus niet 
in een ‘besloten ruimte’), en waarbij de inschakelduur 
minder dan 35% van de reguliere werktijd van de werknemer 
bedraagt. 
Het gaat hier - afhankelijk van het gehanteerde lasproces cq 
gebruikte materiaal - om beheersmaatregelen m.b.t. 
ruimtelijke ventilatie, bronafzuiging, adembescherming. 

De overige overtredingen met betrekking tot gevaarlijke 
stoffen zijn vooral toe te schrijven aan:

- het ontbreken en/of onvoldoende aanwezig zijn van 
maatregelen om ongewilde gebeurtenissen bij 
specifieke omstandigheden te voorkomen. Daarbij gaat 
het onder meer om het niet aanwezig zijn van 
oogspoelvoorzieningen cq nooddouche, het ontbreken 
van lekbakken, onveilige opslag van gasflessen, het 
ontbreken van ventilatie in opslagkasten;

- het treffen van onvoldoende algemene preventieve 
maatregelen om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen 
te voorkomen of te minimaliseren. Daarbij gaat het 
onder andere om te grote hoeveelheden gevaarlijke 
stoffen op de werkplek, het ontbreken of onvoldoende 
leesbaar zijn van etikettering, het niet aanwezig zijn van 
opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen

Voorlichting, onderricht en toezicht
Door doeltreffende voorlichting, onderricht en toezicht 
kunnen bedrijven er voor zorgen dat hun werknemers op de 
werkvloer ook daadwerkelijk op een veilige en gezonde 
wijze hun werkzaamheden uitvoeren. De inspecteurs zijn in 
dit project nagegaan of de werknemers ook op de hoogte 
zijn van de risico’s, de maatregelen die door de werkgever 
getroffen zijn om de risico’s te beheersen en of zij ook 
weten hoe zij de beschikbare maatregelen moeten 
toepassen. Bij de leidinggevenden is gevraagd of en hoe er 
toezicht wordt gehouden op zowel de werknemer als op de 
inrichting van de werkplek. In alle gevallen waar er door de 
inspecteurs in het bedrijf meerdere gebreken werden 
vastgesteld, is er op voorlichting, onderricht en toezicht 
doorgevraagd. Dit betekent dat in principe bij alle bedrijven 
waar 2 of meer tekortkomingen waren - in dit geval 243 
bedrijven - dit onderwerp is meegenomen. Er is door de 
inspecteurs in totaal 86 keer gehandhaafd op onvoldoende 
kennis en kunde en/of toezicht. Dit is 35% van het totaal 

6  Het gaat hier - afhankelijk van het gehanteerde lasproces cq 
gebruikte materiaal - om beheersmaatregelen m.b.t. ruimtelijke 
ventilatie, bronafzuiging, adembescherming. 

aantal aangetroffen bedrijven waar sprake was van 2 of meer 
tekortkomingen. 

2.4. Resultaten monitor

Bekendheid en gebruik van branche-initiatieven 

Campagne ‘5*beter, werken is gezond’
In december 2006 zijn sociale partners in de 
Metaalbewerking en de Metalektro gezamenlijk de 
campagne ‘5*beter, werken is gezond’ gestart. De campagne is 
bedoeld ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en 
het imago van de bedrijfstak. Met de campagne wordt aan 
bedrijven informatie en onafhankelijk advies gegeven en 
worden hulpmiddelen ontwikkeld. De campagne bestaat uit 
onder meer een informatieve website (www.5xbeter.nl), een 
telefonische ‘verbeterlijn’ waar informatie kan worden 
verstrekt en/ of tips kunnen worden gegeven, 
‘verbetercoaches’ die langs de bedrijven gaan om advies te 
geven over veilig en gezond werken en het ‘verbeterboek’. 
Het verbeterboek is een arbocatalogus met digitale 
instrumenten (zoals de ‘verbetercheck’) waar bedrijven 
oplossingen kunnen vinden voor arboproblemen. Tijdens 
de looptijd van het inspectieproject waren de 
‘verbeterchecks’ Lasrook, Schadelijke geluid en 
Oplosmiddelen als arbocatalogi beschikbaar op de website 
www.5xbeter.nl. 

Van de bedrijven die in dit inspectieproject vallen onder het 
bereik van ‘5*beter’ blijkt 32% bekend met de campagne. 
Wanneer aan deze bedrijven verder wordt gevraagd of zij 
ook de website www.5*beter.nl kennen, blijkt zo’n 
tweederde van deze bedrijven daar bekend mee te zijn. Op 
de vraag of zij de website ook wel eens bezocht hebben 
geeft 81% vervolgens aan dat dit het geval is.
Slechts 17% van het totaal aantal bedrijven zegt dus zowel de 
campagne te kennen als de website van ‘5*beter’ ook 
daadwerkelijk wel eens bezocht te hebben.
 
Gevraagd naar de bekendheid met de ‘verbetercoach’ en/of 
de ‘verbeterlijn’ wordt door 82% van de  bedrijven 
geantwoord dat zij met geen van beiden op de hoogte zijn. 
Wanneer vervolgens wordt gevraagd of er door de bedrijven 
die wèl bekend hiermee zijn daadwerkelijk al eens een 
beroep op de ‘verbeterlijn’ en/of de ‘verbetercoaches’ is 
gedaan, geeft 19% van die bedrijven aan dat dit inderdaad 
het geval is. 

Het komt er zodoende op neer dat nog géén 4% van het 
totaal aantal bedrijven met een van de verbetercoaches 
contact heeft gehad en/of gebruik heeft gemaakt van de 
telefonische verbeterlijn. 

Voorkomen van blootstelling 
aan lasrook: lashelm met 

externe luchttoevoer
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Arboconvenant Mobiliteitsbranches
De afgelopen jaren - van eind 2003 tot januari 2007 - zijn 
sociale partners in de carrosserie(nieuw)bouw - vallend 
onder de CAO voor het Carrosseriebedrijf - samen met het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid actief 
geweest met het ontwikkelen van activiteiten in het kader 
van het arboconvenant met de zogenaamde 
mobiliteitsbranches7. Specifiek voor de carrosserie(nieuw)
bouwbedrijven is in het kader van dit arboconvenant 
aandacht besteed aan het verminderen van de blootstelling 
aan schadelijke oplosmiddelen. Uit de evaluatierapport 
(november 2007) van het convenant blijkt dat er allerhande 
maatregelen zijn genomen waaronder het investeren in 
nieuwe mengkamers, het gebruik van minder schadelijke 
oplosmiddelen in het produktieproces en het verbeteren 
van de ventilatie in de werkplaats. Op de website www.
arbomobiel is meer informatie te vinden over de 
ondernomen activiteiten. 

Met behulp van monitorvragen is gedurende de looptijd van 
het inspectieproject aan de bedrijven gevraagd of zij bekend 
zijn met het Arboconvenant Mobiliteitsbranches. Het blijkt 
dat 24% van de bedrijven bekend is met het convenant. 

7  Het Arboconvenant mobiliteitsbranches had een veel bredere scope 
en omvatte naast de carrosseriebedrijven ook de 
autoschadeherstelbedrijven, de motorvoertuigenbranche (BOVAG) 
en de banden- en wielenbranche (VACO). 

Wanneer naar de bekendheid met en het gebruik van de 
website wordt gevraagd, geeft slechts 9% van de 
geïnspecteerde carrosseriebedrijven aan bekend te zijn met 
en gebruik te maken van de website van het convenant8. 

 Het Arboconvenant mobiliteitsbranches had een veel 
bredere scope en omvatte naast de carrosseriebedrijven ook 
de autoschadeherstelbedrijven, de motorvoertuigenbranche 
(BOVAG) en de banden- en wielenbranche (VACO). 
 Uit de eindevaluatie van het convenant bleek dat nog 43% 
van de geraadpleegde werkgevers - die onder het convenant 
vielen - de website kende en bezocht.

Voorlichting en onderricht niet-Nederlandstalige 
werknemers
In een relatief beperkt aantal geïnspecteerde bedrijven (17%) 
zijn werknemers werkzaam die de Nederlandse taal 
onvoldoende machtig zijn. Deze werknemers beheersen in 
het overgrote aantal gevallen wel het Engels, Duits en/of 
Pools. In het merendeel van deze bedrijven (87%) wordt 
volgens de werkgever de voorlichting en het onderricht in 
een andere taal verzorgd die de
niet-Nederlandstalige werknemers wel machtig zijn. 
Gevraagd naar de opvatting van de inspecteurs of zij van 

8  Uit de eindevaluatie van het convenant bleek dat nog 43% van de 
geraadpleegde werkgevers - die onder het convenant vielen - de 
website kende en bezocht.

Onvoldoende kennis en 
kunde bij werknemers van 

gevaren en risico’s is 
oorzaak van veel 

ongevallen
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maken met verfproducten, lijmen, industriële (smeer)oliën 
en oplosmiddelen (voor reiniging, ontvetting e.d.). De 
Arbeidsinspectie informeert - samen met de Voedsel en 
Waren Autoriteit (VWA) en de VROM Inspectie - momenteel 
bedrijven over de nieuwe regelgeving. 

Aan de geïnspecteerde bedrijven is een aantal vragen 
gesteld over Reach. Hieruit blijkt dat de bekendheid bij de 
bedrijven nog laag is. In de transportmiddelenindustrie 
kent 62% van de bedrijven de regeling niet. 
Bedrijven moeten beschikken over een zogenaamd 
Veiligheidinformatieblad (VIB) van elke ‘gevaarlijke stof ’ 
waarmee zij werken. Gevraagd of de bedrijven ook 
daadwerkelijk over deze VIB’s beschikken, blijkt in de 
transportmiddelenindustrie 29% van de bedrijven deze in 
het geheel niet in zijn bezit te hebben. 

Tot slot is aan de bedrijven nog gevraagd of zij de VIB’s 
waarover ze beschikken ook daadwerkelijk gebruiken. Zo’n 
70% van de bedrijven geeft aan dat dit (regelmatig) het geval 
is. Meestal liggen ze dan overigens ter inzage voor de 
werknemers die met de desbetreffende stoffen werken. Van 
een meer actief gebruik - zoals het vertalen naar een 
werkplekinstructie of het gebruiken van een VIB bij het 
inventariseren van risico’s of het nemen van maatregelen - 
is zelden sprake (het actieve gebruik varieert tussen de 3 en 
de 15% bij bedrijven die VIB’s in hun bezit hebben).

mening zijn dat de niet-Nederlandstalige werknemers in de 
geïnspecteerde bedrijven voldoende kennis en kunde 
hebben van de arbeidsrisico’s, blijkt dat de inspecteurs dit in 
slechts iets meer dan de helft van deze bedrijven voldoende 
doeltreffend achten (tegenover 70% voor Nederlandstalige 
werknemers). In zo’n 30% van deze bedrijven beoordelen de 
inspecteurs de kennis en kunde als ‘matig’ (tegenover 20% 
voor de Nederlandstalige werknemers).

Al met al blijkt er sprake van een behoorlijk verschil in 
perceptie tussen de opvatting van de bedrijven zelf en het 
oordeel van de inspecteur. Bovendien blijken de inspecteurs 
positiever over de kennis en kunde van de Nederlandstalige 
werknemers dan de niet-Nederlandstalige werknemers. De 
inspecteurs baseren hun oordeel op de door de werkgever 
aangedragen hulpmiddelen (zoals beeldmateriaal, vertaalde 
brochures e.d.) en de daadwerkelijk aangetroffen situatie in 
het bedrijf. 

Reach
Sinds 1 juni 2007 geldt de stoffenregeling Reach. Reach staat 
voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische 
stoffen. Het is een nieuwe Europese verordening. De kern 
van Reach is dat alle bedrijven die te maken hebben met 
chemische stoffen er voor moeten zorgen dat er zo veilig 
mogelijk met die stoffen wordt gewerkt. 
In de transportmiddelenindustrie hebben veel bedrijven te 

 Bronafzuiging is een 
belangrijke beheers-
maatregel in de 
arbeidshygiënische 
strategie
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om op dit prioritaire risico op de werkvloer daadwerkelijk 
een verbeterslag aan te brengen. 

Zorgelijk is dat vooral ook het ontbreken van afscherming 
van de zogenaamde ‘bewegende delen’ van machines nog 
steeds te wensen overlaat. Veel ongevallen in de 
metaalindustrie ontstaan juist vanwege knel-, plet- en 
snijgevaar dat hierdoor optreedt. Door het grote aantal 
oudere machines waarmee nog steeds wordt gewerkt blijft 
de afscherming in gebreke en/of is de stand van de techniek 
zodanig verouderd dat dit de veiligheid met het werken aan 
deze machines niet ten goede komt. Dit brengt met zich 
mee dat de kennis en kunde van de werknemers die aan 
deze ‘onveilige machines’ werken des te groter dient te zijn 
om ongevallen te voorkomen. Dat geldt ook voor de 
organisatie van het toezicht door de werkgever. 

Gevaarlijke stoffen
Het is opvallend dat er bij de geïnspecteerde bedrijven in 
hoge mate wordt voldaan aan de vervangingsplicht voor 
vluchtige organische stoffen (VOS). De gebruikte verven en 
lakken voldeden aan de toegestane VOS-gehalten. Dit geldt 
eveneens voor de gebruikte coatings bij nieuwbouw, waar 
de vervangingsregeling niet geldt.
 
Minder goed nieuws is dat het in bijna 50% van de 
geconstateerde overtredingen bij gevaarlijke stoffen 
(lasrook/oplosmiddelen) gaat om het ontbreken van een 
adequate blootstellingbeoordeling. Dit wijst erop dat er 
binnen de bedrijven nog op onvoldoende systematische 
wijze met de bestaande risico’s wordt omgegaan. 

Voorlichting, onderricht en toezicht
Met betrekking tot voorlichting en onderricht is er in dit 
inspectieproject specifiek gehandhaafd op het hebben van 
kennis en kunde bij de werknemers respectievelijk het 
uitoefenen van toezicht op de werkvloer door de werkgever. 
Werknemers werken geregeld aan machines en/of met 
gevaarlijke stoffen waarbij zij onvoldoende op de hoogte 
blijken te zijn van de aanwezige risico’s. Menigmaal moest 
de inspecteur constateren dat de zaken qua voorlichting, 
onderricht en toezicht niet voldoende op orde waren. In 35% 
van het totaal aantal bedrijven waar sprake was van 2 of meer 
tekortkomingen,  is op dit punt handhavend opgetreden. 

In de transportmiddelen-
industrie wordt steeds meer 
met lijmen en kitten gewerkt: 
actief gebruik van het VIB 
kan helpen blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen te 
voorkomen. 

3 Conclusies en 
aanbevelingen
De conclusie uit dit inspectieproject is dat de situatie van 
de Arbeidsomstandigheden in de transportmiddelen-
sector veelal zorgwekkend is. Er zijn veel punten waarop 
de sector actie zal moeten ondernemen. De Arbeids-
inspectie vindt dat de sector hier topprioriteit aan moet 
geven. 
De branche heeft naar aanleiding van de inspectie-
resultaten diverse activiteiten in gang gezet om de 
arbeidsomstandigheden op een hoger plan te brengen. 
De Arbeidsinspectie houdt de komende jaren de 
vingeraan de pols.

3.1.Conclusies

Algemeen
De inspectieresultaten geven aanleiding tot zorg. Bij 68% 
van de geïnspecteerde bedrijven zijn tekortkomingen 
aangetroffen. Het totaal aantal aangetroffen overtredingen 
bedraagt 1059. Dat is 3,2 overtreding per bedrijf. Deze 
resultaten zijn onverminderd hoog in vergelijking tot 
eerdere inspectieprojecten in de metaalindustrie. Ook in 
vergelijking met het gemiddelde percentage overtredingen 
dat de arbeidsinspectie in de industriële sectoren aantreft 
doet de sector het slecht.

Niet alleen is er over de hele linie sprake is van een laag 
nalevingsniveau, maar tevens blijkt er een relatief grote 
groep bedrijven waar een bovengemiddeld aantal 
overtredingen wordt geconstateerd. Bij 108 (22%) van de in 
totaal 483 geïnspecteerde bedrijven is in dit inspectieproject 
sprake van 4 of meer overtredingen. Maar liefst 61% van het 
totaal aantal overtredingen is aan deze bedrijven toe te 
schrijven. Deze groep bedrijven zal voortdurende aandacht 
krijgen bij toekomstige inspectieprojecten.

Machineveiligheid 
Het aantal tekortkomingen met betrekking tot 
machineveiligheid blijft onverminderd hoog. De helft van 
het totaal aantal overtredingen heeft hier mee te maken. In 
de metaalindustrie wordt veel met machines gewerkt. De 
aandacht voor optimale machineveiligheid zou binnen de 
bedrijven dus centraal moeten staan. Het is dan ook 
opvallend dat de sector er kennelijk onvoldoende in slaagt 
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3.2. Aanbevelingen en follow-up

De sector zal de komende jaren topprioriteit moeten geven 
aan het bewerkstelligen van  gedragsverandering. Er zal naar 
(communicatie)vormen moeten worden gezocht om 
bestaande - en nieuwe - initiatieven veel actiever bij de 
individuele bedrijven ‘aan de man en vrouw’ te brengen. Op 
de werkvloer moet het besef doordringen dat veilig en 
gezond werken vanuit een welbegrepen eigenbelang 
belangrijk is.

In het kader van de campagne ‘5*beter, werken is gezond’ 
hebben vakbonden (FNV, CNV, De Unie) en werkgevers-
organisaties (FME, Metaalunie) onlangs besloten om het 
aantal verbetercoaches te verdubbelen: van vijf naar tien. 

De werkgeversorganisatie FME-CWM heeft recentelijk 
onderzoek laten doen in de zogenaamde ‘Benchmark Arbo 
en Verzuim 2008’. De hoofdconclusie uit dit onderzoek9 is 
dat het gedrag van de werknemers centraal moet staan bij 
het verbeteren van de arbeidsveiligheid in de metaal. Met 
het vormgeven en uitvoeren van een sectorspecifieke 
opleiding ‘Gedrag & Cultuur’ zal er getracht worden om het 
gedrag op de werkvloer positief te beïnvloeden. 

De zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden 
ligt primair bij de individuele werkgever. Deze moet er voor 
zorgen dat de werknemers voldoende voorlichting en 
onderricht ontvangen om hun werkzaamheden op een 
verantwoorde wijze te kunnen verrichten. De werkgever 
moet daarnaast ook invulling geven aan zijn 
toezichthoudende taak. Hier is nog veel winst te boeken. 

Dat ook de individuele werknemer zijn verantwoordelijk-
heid heeft, staat buiten kijf. Wanneer er sprake is van 
onverantwoord gedrag en/of ter beschikking gestelde 
beschermingsmiddelen niet worden gebruikt, moeten 
werknemers hierop worden aangesproken. Hier ligt echter 
primair een verantwoordelijkheid voor werkgevers én 
werknemers.

De Arbeidsinspectie zal de komende jaren voortdurend haar 
inspectiewerkzaamheden in de hele metaalindustrie blijven 
voortzetten. Mede op basis van de resultaten van dit 
inspectieproject krijgen de bedrijven die vallen in de 
categorie ‘achterblijvers’ daarbij speciale aandacht. Zij 
zullen consequent bij de toezichtselectie worden 
meegenomen. 

9  Persbericht FME-CWM “Gedrag werknemers struikelblok bij 
verbeteren arbeidsveiligheid” d.d. 24 februari 2009.

De werknemers zijn onder meer bevraagd over de wijze 
waarop ze met de machine omgaan en/of zijn gevraagd te 
demonstreren hoe zij de machine bedienen. Ook de 
toezichthouder is hierbij betrokken onder meer door 
gericht te vragen of de werknemer werkt volgens de 
veiligheidsinstructies en/of de werknemer de persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM’s) op een correcte wijze 
gebruikt. Op de werkvloer beschikken werknemers in veel 
gevallen over onvoldoende kennis en kunde met betrekking 
tot de arbeidsmiddelen waarmee zij werken. Dikwijls is er 
onvoldoende of geen instructie gegeven aan de werknemer. 
Ook blijkt er geen of onvoldoende invulling te zijn gegeven 
aan de toezichthoudende taak door de werkgever. 

Branche-initiatieven
De tegenvallende inspectieresultaten moeten vooral ook 
kritisch bezien worden vanuit het perspectief dat sociale 
partners in de Metaalbewerking en de Metalektro reeds 
enige tijd - sinds eind 2006 - gezamenlijk de campagne 
‘5*beter, werken is gezond’ zijn gestart. Deze campagne is 
destijds opgezet om het veilig en gezond werken in de 
branche een belangrijke impuls te geven. 
De sector heeft in 2008 ook een drietal arbocatalogi 
ontwikkeld die positief zijn getoetst: de Praktijkrichtlijn 
Lasrook, de Verbetercheck Oplosmiddelen en de 
Verbetercheck Schadelijk Geluid. Al met al hebben de 
werkgeversorganisaties en vakbonden zodoende bepaald 
niet stil gezeten. Desalniettemin laten de inspectie-
resultaten zien dat de bekendheid met de campagne 
‘5*beter’ in de transportmiddelenindustrie laag is.

Met betrekking tot de bedrijven vallend onder de 
carrosserie(nieuw)bouw geldt dat het arboconvenant met 
de mobiliteitsbranches tot begin 2007 van toepassing was. 
Gevraagd naar de bekendheid met het convenant blijkt 24% 
van de bedrijven hiervan te weten. Wanneer verder wordt 
gevraagd naar de bekendheid met de website en of deze 
weleens wordt bezocht, blijkt dat slechts 9% van de 
geïnspecteerde bedrijven dat doet.

Al met al constateert de Arbeidinspectie dat op de werkvloer 
veilig en gezond werken bij lange na niet overal gemeen-
goed is. Het besef dat veilig werken loont, is in onvoldoende 
mate aanwezig. Ondanks de goede initiatieven van de 
laatste jaren in de campagne ‘5*beter’ en de ontwikkelde 
instrumenten in het arboconvenant met de mobiliteits-
branches boeken werkgeversorganisaties en vakbonden hier 
nog onvoldoende merkbare (en meetbare) resultaten. 
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