
Inventarisatie en evaluatie van risico's  

Artikel 5  

 1 Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en 

evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-
inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende 
maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers. 

 2 In de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aandacht besteed aan de toegang van werknemers tot 

een deskundige werknemer of persoon, bedoeld in de artikelen 13 en 14, of de arbodienst. 

 3 Een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband 
met de bedoelde risico's en de samenhang daartussen, een en ander overeenkomstig artikel 3, maakt 
deel uit van de risico-inventarisatie en -evaluatie. In het plan van aanpak wordt tevens aangegeven 

binnen welke termijn deze maatregelen zullen worden genomen. 

 4 De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, 
gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele 
dienstverlening daartoe aanleiding geven. 

 5 Indien de werkgever arbeid doet verrichten door een werknemer die hem ter beschikking wordt 

gesteld, verstrekt hij tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden aan degene, die de werknemer ter 
beschikking stelt, de beschrijving uit de risico-inventarisatie en -evaluatie van de gevaren en 
risicobeperkende maatregelen en van de risico's voor de werknemer op de in te nemen arbeidsplaats, 
opdat diegene deze beschrijving verstrekt aan de betrokken werknemer. 

 6 De werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer kennis kan nemen van de risico-inventarisatie en -

evaluatie. 

  
Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming  

Artikel 13  

 1 De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van deze wet 

bijstaan door een of meer deskundige werknemers. Indien in het bedrijf of de inrichting van de 
werkgever een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is ingesteld, wordt de keuze voor de 
deskundige werknemer, bedoeld in de eerste zin, en diens positionering, bepaald met instemming van 
die ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Artikel 27, derde tot en met zesde lid, van de 
Wet op de ondernemingsraden is van overeenkomstige toepassing. 

 2 Voorzover de mogelijkheden onvoldoende zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te 

organiseren, wordt de bijstand verleend door een combinatie van deskundige werknemers en andere 
deskundige personen. 

 3 Indien er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren, 
wordt de bijstand verleend door andere deskundige personen. 

 4 De werknemers en de andere deskundige personen beschikken over een zodanige deskundigheid, 
ervaring en uitrusting, zijn zodanig in aantal, gedurende zoveel tijd beschikbaar en zodanig 
georganiseerd, dat zij de bijstand naar behoren kunnen verlenen. 

 5 De werkgever stelt de werknemers in de gelegenheid de bijstand zelfstandig en onafhankelijk te 

verlenen. De werknemers worden uit hoofde van een juiste taakuitoefening niet benadeeld in hun positie 
in het bedrijf of de inrichting. Artikel 21, vierde zin, van de Wet op de ondernemingsraden is van 
overeenkomstige toepassing. 

 6 De deskundige personen verlenen hun bijstand met behoud van hun zelfstandigheid en van hun 

onafhankelijkheid ten opzichte van de werkgever. 

 7 Het verlenen van bijstand omvat in ieder geval: 

o a. het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een risico-inventarisatie en -
evaluatie als bedoeld in artikel 5; 

o b. het adviseren aan onderscheidenlijk nauw samenwerken met de deskundige personen, bedoeld 
in artikel 14, eerste lid, de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging, of, bij het ontbreken 
daarvan, de belanghebbende werknemers, inzake de genomen en de te nemen maatregelen, gericht op 
een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid; 

o c. de uitvoering van de maatregelen, bedoeld in onderdeel b, dan wel de medewerking daaraan. 

 8 Een afschrift van een advies als bedoeld in het zevende lid, onderdeel b, wordt aan de werkgever 

gezonden. 

 9 In de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5, worden de maatregelen beschreven die 

nodig zijn om te voldoen aan het vierde en tiende lid. 

 10 In afwijking van het eerste tot en met het derde lid, kunnen bij werkgevers met niet meer dan 25 
werknemers de taken in het kader van de bijstand ook worden verricht door de werkgever zelf, indien 
deze natuurlijk persoon is, of door de directeur indien de werkgever rechtspersoon is, indien deze 

personen beschikken over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting om deze taken naar behoren 
te vervullen. 
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