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“Deze Basis Inspectie Module (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de 
techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is de in deze 
BIM beschreven werkwijze algemeen omschreven. Inspecteurs kunnen op grond van de 
aangetroffen situatie in een bedrijf afwijken van de hier beschreven werkwijze” . 
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Basis Inspectiemodule (BIM) 
 
 
Toepassingsgebied: 
Deze BIM is toepasbaar bij inspecties van arbeidsplaatsen waar werknemers zich tijdens het 
uitvoeren van hun taken kunnen begeven. 
 
Uitzonderingen kunnen van toepassing zijn op arbeidsplaatsen in het onderwijs, bij vervoer, in 
justitiële inrichtingen, voor jeugdigen, voor zwangere werknemers en werknemers tijdens de 
lactatie. Zie hiervoor het Arbeidsomstandighedenbesluit hoofdstuk 3 afdeling 5. 
 
In deze BIM wordt geen specifieke aandacht geschonken aan: 

• arbeidsplaatsen met explosieve en/of voor de gezondheid schadelijke atmosferen(bv. 
VOS, Asbest) 

• aanvullende voorschriften voor de arbeidsplaatsen in de winningsindustrieën 
 
Hiervoor worden specifieke onderwerpgerichte BIM’s opgesteld. 
 
 
Ontwikkeld door: 
Vakgroep Veiligheid, Ergonomie en Producten (VEP) 
 
 
Datum goedkeuring module, versienummer en geldigheidsduur: 
Definitieve versie is vastgesteld op: 15 februari 2011 
Deze BIM is geldig totdat wijzigingen in de regelgeving of stand van techniek bijstelling 
noodzakelijk maken(zie voetnoot voor datum  laatste versie). 
 
 
Vereist kennisniveau en training: 
Voor het kunnen uitvoeren van een inspectie en het toepassen van de module is een kennisniveau 
vereist die overeenkomt met de eindtermen uit de Arbo-opleiding (B-niveau): 

• Arbo-opleiding, de modules: 
• E1 Arbeidsplaatsen: arbeidsplaatsen algemeen, noodvoorzieningen, bouwplaatsen, 

steigers, ladders en trappen 
• E2 Arbeidsplaatsen: elektrische veiligheid  
• E3 Arbeidsplaatsen: Werken op hoogte en persoonlijke valbescherming 

• Het kunnen toepassen van het handhavingsbeleid van de INSPECTIE SZW op ARBO 
gebied, met name met betrekking tot de arbocatalogi, het nieuwe inspecteren en het 
toepassen van de juiste handhavingsinstrumenten. 

 
 
Naslagwerken 
In de Kennisbank ARBO (DIWA) onder het onderwerp Arbeidsplaatsen zijn alle relevante 
naslagwerken ter zake te vinden. 
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Inspectievragen met toelichting 
 
 

 
1. Zijn de veiligheidsrisico’s van de arbeidsplaats ten aanzien van het ontwerp en de 

inrichting voldoende beheerst? 
 

Denk hierbij aan de inrichtingseisen ten aanzien van stabiliteit, elektrische installaties, vloeren, 
deuren, verbindingswegen, werkvloeren op hoogte, gebruiksvoorzieningen, markering van 
gevaarlijke plaatsen en voorzieningen in noodsituaties zoals vluchtwegen, nooduitgangen en 
veiligheids-, nood- en gezondheidssignalering. 
Let op uitzonderingsgevallen toepasselijkheid zoals benoemd in het Arbobesluit artikel 
3.1a. Uitzonderingen dienen te voldoen aan bouwbesluit 2003.  

 
Hulpvragen:  
• Is de arbeidsplaats, anders dan in gebouwen, deugdelijk geconstrueerd en/of is er sprake 

van gevaar voor instorting, verschuiving, omvallen en/of kantelen of kan de arbeidsplaats, 
zoals kelders, onder water lopen waarbij het gevaar bestaat voor kortsluiting? 

• Is de elektrische installatie in een situatie anders dan in gebouwen, zodanig ontworpen, 
ingericht en aangelegd dat een veilig gebruik is gewaarborgd? 

• Is bij het ontwerp en de aanleg van de elektrische installatie, anders dan in gebouwen, 
rekening gehouden met de bijzondere eisen ten aanzien van gebruik, 
gebruiksomstandigheden en de te verwachten uitwendige invloeden? 

• Is bij het bepalen van het aantal, de plaats en afmeting van vluchtwegen, anders dan in 
gebouwen, rekening gehouden met kenmerken van de arbeidsplaats en het aantal 
aanwezige werknemers? 

• Is er voorzien in een noodverlichting? 
• Zijn de deuren van nooduitgangen op een eenvoudige en doelgerichte wijze, van binnen 

naar buitendraaiend te openen en te gebruiken? (geen draai- of schuifdeuren als 
vluchtroute) 

• Zijn de plaats, het aantal, de afmeting, de materiaalkeuze van deuren en/of beweegbare 
hekken en andere doorgangen afgestemd op de te verwachten gebruik van de 
arbeidsplaats? 

• Kunnen automatische (bediende) deuren, eenvoudig met de hand worden geopend? 
• Zijn de verbindingswegen op de arbeidsplaats zodanig gelegen en ingericht dat het 

aanrijdgevaar van voetgangers door voertuigen en transportmiddelen is voorkomen? 
• Kunnen ramen en bovenlichtvoorzieningen op een veilige wijze worden geopend, gesloten 

en schoongemaakt? 
• Zijn de arbeidsplaatsen op hoogte en diepte stabiel en stevig uitgevoerd? 
• Is bij arbeidsplaatsen op hoogte het valgevaar voorkomen door doelmatige 

technische/bouwkundige maatregelen (hekwerken, leuningen of andere voorzieningen)? 
• Is de afmeting van de arbeidsplaats afgestemd op de aard van de arbeid, de aanwezige 

arbeidsrisico’s en het aantal aanwezige werknemers? 
• Is er, voor werknemers die speciale werkkleding moeten dragen, kleedruimte met 

afsluitbare opbergruimte aanwezig? 
• Is er, voor werknemers die blootstaan aan stof en vuil, wasgelegenheid en indien nodig 

(naar seksen gescheiden) doucheruimte met warm en koud stromend water aanwezig? 
• Zijn er op de arbeidsplaats (naar seksen gescheiden) toiletvoorzieningen aanwezig? 

 
 

2. Zijn de veiligheidsrisico’s van de arbeidsplaats ten aanzien van de uitrusting en 
inbedrijfstelling voldoende beheerst? 
 

Denk hierbij aan de voorzieningen en hulpmiddelen die op de arbeidsplaats nodig zijn om de 
gevaren/risico’s die op de arbeidsplaats kunnen optreden te voorkomen of te beheersen. 

 
Hulpvragen:  
• Zijn de arbeidsplaatsen veilig toegankelijk en kunnen veilig worden verlaten? 
• Zijn bij het gebruik van de elektrische installatie (en arbeidsmiddelen) maatregelen 

genomen tegen het ontstaan van brand, ontploffing, directe en indirecte aanraking van 
geleiders? 

• Zijn van de elektrische installatie duidelijke en bijgewerkte schema’s beschikbaar, tenzij 
het hier gaat om een elektrische installatie voor laagspanning van beperkte omvang? 

• Zijn bedrijfsruimten voldoende verlicht. 
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• Kan in situatie bij direct gevaar de werknemer zich snel via de kortst mogelijke weg in 
veiligheid brengen? 

• Zijn in voldoende mate passende brandbestrijdingsmiddelen op de arbeidsplaats aanwezig? 
• Is de indien noodzakelijke noodverlichting of individuele verlichting aanwezig? 
• Zijn nooduitgangen en vluchtroutes voldoende aangegeven (noodverlichting aanwezig) 
• Zijn op arbeidsplaatsen met verdrinkingsgevaar in voldoende mate middelen voor het 

redden van drenkelingen aanwezig? 
• Zijn vloeren van arbeidsplaatsen, anders dan in gebouwen, vrij van oneffenheden en 

gevaarlijke hellingen, stabiel en stroef uitgevoerd? 
• Zijn klapdeuren transparant uitgevoerd of voorzien van transparante panelen? 
• Zijn deuren en hekken tegen uitlichten beveiligd? 
• Zijn de plaatsen waar gevaar voor personen of verplaatsende voertuigen bestaat 

gemarkeerd? 
• Is de eerste - hulpuitrusting aangepast aan de gevaren/risico’s op de arbeidsplaats? 

 
 
 
3. Zijn de veiligheidsrisico’s van de arbeidsplaats ten aanzien van het gebruik en het 

onderhoud voldoende beheerst? 
 

Denk aan de wijze waarop de arbeidsplaats (en arbeidsmiddel) gebruikt wordt en welke 
maatregelen noodzakelijk zijn om de arbeidsplaats in een goede staat te houden en/of te 
verkrijgen.  

 
Hulpvragen: 
• Wordt de arbeidsplaats zindelijk en ordelijk gehouden? 
• Wordt regelmatig gecontroleerd of de beschermende voorzieningen en maatregelen op de 

arbeidsplaats nog correct functioneren? 
• Worden de geconstateerde gebreken ook zo snel als mogelijk hersteld? 
• Wordt de elektrische installatie om een veilig gebruik te waarborgen gecontroleerd en 

onderhouden? 
• Worden elektrotechnische werkzaamheden door deskundige werknemers uitgevoerd? 
• Worden ruimtes met een elektrische hoogspanningsinstallatie met gevaar voor aanraking of 

te dichte benadering van geleiders slechts betreden door twee daartoe bevoegde personen? 
• Worden werkzaamheden aan (delen van) de elektrische installatie slechts uitgevoerd als 

deze spanningsloos is? 
• Bestaat er een kans op een zeer goed geleidend contact tijdens het werk met aarde, 

muren, wanden of plafond (nauw geleidende ruimte) waardoor er gevaar bij gebruik van 
elektrische arbeidsmiddelen kan ontstaan? 

• Zijn de vluchtwegen en nooduitgangen vrij van obstakels? 
• Functioneren automatische deuren en hekken zodanig dat deze geen gevaar opleveren 

voor bijvoorbeeld beknelling of in aanraking komen met? 
• Is voorkomen dat werknemers op de arbeidsplaats kunnen worden aangereden door 

voertuigen en transportmiddelen? Dit kunnen ook voertuigen van derden betreffen; bv. bij 
het afhalen van goederen of bij afzettingen tijdens wegwerkzaamheden.  

• Zijn voor gebruik op de arbeidsplaats van voertuigen en transportmiddelen verkeersregels 
opgesteld? 

• Zijn de indien nodig de verbindingswegen op de arbeidsplaats duidelijk afgebakend? 
• Zijn bij arbeidsplaatsen waar valgevaar bestaat en doelmatige technische/bouwkundige 

maatregelen niet mogelijk of deels niet mogelijk zijn, andere maatregelen genomen om dat 
valgevaar zo veel mogelijk tegen te gaan? (Denk hierbij aan: vangnetten, doelmatige 
veiligheidsgordels met vanglijnen of andere beschermingsmiddelen die een zelfde mate van 
beveiliging bieden.) 

• Wordt de arbeidsplaats zo gebruikt dat voorkomen is dat werknemers getroffen of geraakt 
worden door voorwerpen, producten of onderdelen daarvan dan wel door vloeistoffen of 
gassen of bekneld kunnen raken tussen producten of onderdelen daarvan. 

• Zijn laadplatforms en –hellingen afgestemd op de maatvoering van de te verplaatsen 
lading? 

• Zijn gevaarlijke plaatsen gemarkeerd (Veiligheidsmarkeringen, pictogrammen 
gevaren/risico’s)? 

• Zijn leidingen/reservoirs van gevaarlijke stoffen duidelijk gemarkeerd? 
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4.  Zijn de veiligheidsrisico’s van de arbeidsplaats ten aanzien van de aanvullende 
voorschriften voor bouwplaatsen voldoende beheerst? 
 

Denk hierbij aan de aanvullende inrichtingseisen ten aanzien van afbakening, stabiliteit en 
instortgevaar op tijdelijke en mobiele arbeidsplaatsen voor civieltechnische- en bouwwerken. 
 
Hulpvragen:  
• Is de bouwplaats voldoende gemarkeerd en afgebakend? 
• Zijn de werkplekken op hoogte en diepte stabiel en stevig uitgevoerd?  
• Zijn die werkplekken en niet overbelast, met materialen en/of personen? 
• Wordt de stabiliteit en stevigheid regelmatig gecontroleerd? 
• Zijn aanwezige elektrische installaties en leidingen geïdentificeerd, gecontroleerd en 

gemarkeerd? 
• Zijn doeltreffende maatregelen genomen om in beschadigingen aan en risico’s door de 

aanwezige elektrische installaties en leidingen te voorkomen? 
• Zijn bij putten, tunnels en andere werkplekken op diepte stut en talud voorzieningen 

aangebracht tegen instorting en overstroming? 
• Zijn bekistingen, stutten en tijdelijke schoren voldoende sterk uitgevoerd? 
• Zijn de daarvoor in aanmerking komende bouwwerken aan de toezichthouder gemeld en is 

deze melding zichtbaar op de bouwplaats aanwezig? 
• Is er, indien van toepassing, voor de bouwplaats een veiligheids -en gezondheidsplan 

opgesteld? 
• Is er, indien van toepassing, voor de bouwplaats een coördinator voor de uitvoeringsfase 

aangesteld die de maatregelen ten behoeve van veiligheid en gezondheidsaspecten van 
werknemers doeltreffend coördineert en controleert? 

• Zijn de daarvoor in aanmerking komende bouwwerken aan de toezichthouder in kennis 
gesteld (gemeld) en is deze kennisgeving zichtbaar op de bouwplaats aanwezig? 

 
 
 
 
 

Beoordelen risico’s aan de hand van de maatregelen 
 

 
5. Worden de juiste hulpmiddelen en maatregelen ingezet bij het uitvoeren van de 

werkzaamheden? 
 

Toelichting: De juistheid van het hulpmidden en maatregelen is sterk afhankelijk van de taak en 
de locatie. De hulpmiddelen moeten op de arbeidsplaats voorhanden zijn. Bestaat er twijfel over 
het soort en aantal hulpmiddelen, dan is het mogelijk het bedrijf een beoordeling te laten 
uitvoeren in het kader van de RI&E.  
 
Te denken valt aan: 
Bij mobiele arbeidsmiddelen: scheiding van verkeer en personen, markering van verkeersroutes, 
verkeersplan en -regels. 
Bij hoogte: veilige steiger, werkbordes, stelling, hekwerk, vangnetten, inzet hoogwerker, ladder, 
lijnen, PBM etc. 
Bij water: stabiele veilige werkplek, reddingsmateriaal en/of PBM met drijfvermogen. 
Bij/Aan elektrische installatie: markering zone, afscherming tegen aanraking, spanningloos, 
isolerend gereedschap, borgen(beperken) hoogte van hijs en hefapparatuur. 
Bij nauw geleidende ruimte (besloten ruimte): accugereedschap, veilige spanning of 
scheidingstrafo’s, toezicht, verrichten metingen, etc . 
Bij/In bouwplaatsen: hekwerken, stabiliteit verhogende maatregelen, stut en talud 
voorzieningen. 

 
 

 
6. Is VO&T zodanig georganiseerd dat deze doeltreffend is? 

 
Tijdens de inspectie kan onjuist werknemersgedrag, de wijze van inrichting van de arbeidsplaats of 
de onderhoudsituatie van arbeidsmiddelen aanleiding geven om te controleren of voorlichting, 
onderricht en het toezicht door de werkgever doeltreffend is ingericht. Onjuist werknemersgedrag, 
overtredingen in relatie tot de inrichting van de arbeidsplaats evenals het (onjuist) gebruik van en 
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defecte arbeidsmiddelen zijn in de regel signalen die er op duiden dat er op systeemniveau 
onvoldoende invulling is gegeven aan VO&T 
Om vast te stellen of op een juiste wijze invulling is gegeven aan VO&T dient gebruik gemaakt 
worden van de topickaart welke is opgenomen in de BIM “Arbozorg – systeemniveau”. Deze is te 
vinden in de Kennisbank in DIOWI, onder Arbozorg en Organisatie. Ook de eventueel in te zetten 
handhavingsinstrumenten zijn in die BIM te vinden. 
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WETTELIJKE GRONDSLAG EN HANDHAVING 
 
Deze module is gebaseerd op de volgende artikelen: 
Arbowet:  art. 3, 5, 8, 11, 15 
Arbobesluit:  Hoofdstuk 2:  afdeling 5, art. 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.35 

Hoofdstuk 3:  afdeling 1, art. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 
 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 3.22, 
 3.23, 3.24, 3.25 

afdeling 2, art. 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31 
    afdeling 5, art. 3.41, 3.42, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48 
Arboregeling:  geen 
Beleidsregel: 3.16 (geldig tot 31-12-2011) 
 
 
De toepasbare feitnummers en de daarbij behorende handhavingsinstrumenten en toelichting 
zijn te vinden in het boekwerk “Inspectielijsten” en de Kennisbank in DIWI. 
 
 


