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Arbowet ook voor agrariërs 
De Arbowet is ook van toepassing voor agrariërs die werken met personeel of 

werkzaamheden laten uitvoeren onder hun gezag. Dat houdt in dat de agrariër alle regels en 

voorschriften om arbeidsrisico’s te voorkomen of te beperken moet opvolgen.  

 

Hoe bepaal je de arbeidsrisico’s? 

Iedere agrariër moet minimaal een checklist gezondheidsrisico’s hebben ingevuld. Dat is 

alleen van toepassing indien de agrariër altijd alleen werkt en geen hulp van derden 

inschakelt. 

 

Regelmatig wordt echter gewerkt met inleenkrachten, een loonbedrijf of meewerkende 

familieleden. De agrariër is voor de wet werkgever geworden en is hij aansprakelijk voor de 

ingeschakelde medewerkers! 

 

De agrariër moet in dat geval beschikken over een risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) 

met een plan van aanpak.  

 

Welke maatregelen moeten worden genomen? 

Volgens de arbowet en de uitkomst van de RIE moeten in ieder geval de volgende 

maatregelen worden genomen:  
1. aantoonbaar geven van voorlichting en instructie aan de (tijdelijke) medewerkers ten 

aanzien van de risico’s en de te treffen maatregelen; 

2. verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) indien de (tijdelijke) 

medewerkers daar niet over beschikken en houden van toezicht op het gebruik 

hiervan;  

3. actueel houden van de RIE. 

 

Asbest 

Tot 1 juli 1993 mocht asbest nog verwerkt worden. Sindsdien is dat verboden. Veel 

boerenbedrijven hebben asbest verwerkt in de boerderij en opstallen. Wordt er gesloopt of 

verbouwd, dan is de kans groot dat ook asbest gesloopt moet worden. Dat is aan strikte 

regels gebonden.  

 

Soort asbest Waar te vinden 

Asbest (golf-) platen Oude schuurtjes en stallen 

Asbesthoudend cement Oude boerenerven, oude funderingen 

 

Indien de sloop minder is dan 10 m
2
 asbestgolfplaten die nog in goede staat verkeren, dan 

mag men dat zelf doen. Wil men meer slopen dan moet je een sloopmelding doen bij de het 

https://www.omgevingsloket.nl/   
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Betreft het sloop van een gebouw dat voor 1 januari 1994 is gebouwd, dan moet er ook een 

asbestinventarisatierapport worden opgemaakt. Deze inventarisatie mag alleen uitgevoerd 

worden door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf. 

 

Explosies, bedwelming en brandgevaar 

Iedere medewerker heeft volgens de Arbowet recht op een veilige werkomgeving. Een groot 

risico in het huidige boerenbedrijf zijn mestkelders, biovergisters en stofontwikkeling bij 

veevoeders. Er is kans op explosies, bedwelming en brandgevaar. De overheid heeft bepaald 

dat bedrijven waar deze risico’s zich voordoen een aanvullende risico-inventarisatie en –

evaluatie moeten hebben. Wij noemen dat de ARIE. 

 

Hierin wordt een aantal punten geanalyseerd:  

• de waarschijnlijkheid dat een explosiegevaarlijke atmosfeer ontstaat; 

• de waarschijnlijkheid dat er potentiële ontstekingsbronnen aanwezig zijn; 

• het proces, de installatie, gebruikte chemicaliën en de mogelijke interactie; 

• de schaal van de voorspelde effecten . 

 

Uit de ARIE volgt een explosieveiligheidsdocument. Dit document wordt opgemaakt en 

indien er veranderingen plaatsvinden in het proces of de werkplaats geëvalueerd en indien 

nodig bijgesteld. Alle explosiegevaarlijke gebieden zijn in dit document in kaart gebracht. 

 

Slipgevaar vuile wegen 

Akkerbouwers die het land gaan bewerken of gaan oogsten nemen vaak moddersporen mee 

op de openbare weg.  De ISZW beboet heel streng het in gevaar brengen van derden. Het 

normbedrag is € 13.500,- . Er wordt rekening gehouden met de grootte van de onderneming 

en dat leidt tot een korting. Een onderneming < 5 man personeel betaalt € 1.350,-  

 

Boetes opgelegd door de ISZW 

Het niet hebben van een RI&E € 3000,- 

Geen beoordeling gevaarlijke stoffen (PGS15, en PGS30) € 1.500,- 

Valgevaar € 9000,- 

Verstikking of bedwelminggevaar € 9000,-  

Niet melden arbeidsongeval bij de ISZW 

(ziekenhuis doet dat wel!) 

Oplopend tot € 50.000,- 

Niet beschikbaar stellen PBM, geen voorlichting, geen 

instructie, onvoldoende toezicht 

€ 9000,- 

Illegale arbeid (ook via uitzendbureaus) € 12.000,- 

In gevaar brengen derden € 13.500,- 

 

De ISZW pakt de normbedragen en vaak zijn er meerdere overtredingen. De boetes worden 

gestaffeld en vervolgens wordt de ‘korting’ bepaald naar de grootte van de onderneming.  

Een boete loopt gauw op tot enkele duizenden euro’s.
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Mogelijke gevolgen als men geen maatregelen treft 

• De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) kan een boete opleggen bij een ernstige 

overtreding; 

• Inkomensverlies; 

• Schadevergoeding: de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geeft hierbij over het 

algemeen onvoldoende dekking. 

 

Risico’s op een rijtje 
De agrariër loopt tijdens de uitvoering van werk drie risico’s. Deze zijn: 

1. Veiligheid en gezondheid; 

2. Aansprakelijkheid; 

3. Financieel. 

 

Wat kan KAM-adviseur voor u betekenen? 

Binnen KAM-adviseur zijn verschillende praktisch ingestelde veiligheidskundige adviseurs 

werkzaam. Door de unieke opzet van onze organisatie is er altijd wel een adviseur bij u in de 

buurt beschikbaar. 

 

Wij bieden ondersteuning op alle in deze folder genoemde aspecten. Voor meer informatie 

of een vrijblijvend gesprek kun u bellen naar ons centraal nummer 0226-340970 of 

rechtstreeks met onze agro-specialist T. Schonewille: 06-19462229 U kunt uiteraard ook 

onze website www.kam-adviseur.nl bezoeken. 


