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Inleiding

De Inspectie SZW streeft naar een betere naleving van wet- en regelgeving op het gebied van 
arbeidsomstandigheden, zodat het werken veiliger en gezonder wordt. De Inspectie SZW werkt risicogericht 
en zet mensen en middelen in waar dat het meeste effect heeft. Daartoe heeft de Inspectie over de volle 
breedte van het werkterrein van SZW een analyse gemaakt van de risico’s. Deze risicoanalyse is de aanleiding 
voor de prioriteiten in het toezicht. Voor het terrein van arbeidsomstandigheden heeft de Inspectie SZW een 
aantal prioritaire sectoren benoemd. Met het oog hierop heeft de Inspectie SZW voor de mobiliteitssector een 
meerjarenaanpak 2011-2014 gemaakt. Deze aanpak heeft als doel de vermindering van het aantal ongevallen 
en terugdringing van de blootstelling van werknemers aan veroorzakers van beroepsziekten.  
De Inspectie hanteerde van 2011-2014 in de mobiliteitsbranche een aanpak door inspecties in  
de motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven, de autoschadeherstelbedrijven en de banden- en 
wielenbedrijven.

Deze rapportage doet verslag van de activiteiten met betrekking tot arbeidsomstandigheden die de  
Inspectie SZW in deze branche heeft uitgevoerd.
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1 De mobiliteitsbranche in vogelvlucht

Arborisico’s en bedrijfstakken
De mobiliteitsbranche omvat alle bedrijven die actief 
zijn met verkoop, verhuur, onderhoud en reparatie van 
personen- en bedrijfsauto’s, caravans, aanhangwagens 
en tweewielers (fietsen, scooters, brom- en 
motorfietsen).

In de mobiliteitsbranche is een aantal 
branchepartijen actief:
• de BOVAG voor de auto- en truckgarages, 

tweewielerbedrijven, tankstations 
autowasbedrijven, caravanhandel en 
aanhangwagenbedrijven;

• de FOCWA voor de autoschadeherstelbranche,  
de autopoets- en carrosseriebedrijven en 

• de VACO voor de banden- en wielenbranche. 

Daarnaast is de RAI-vereniging de 
branchevereniging voor de fabrikanten, importeurs 
en dealers van voertuigen, maar ook voor 
toeleveranciers van bijvoorbeeld auto-onderdelen, 
garageapparatuur en -inrichtingen.
Begin 2014 telde de mobiliteitsbranche 29.780 
bedrijven in Nederland, waarvan 23.783 (80%) in de 
deelsectoren motorvoertuigen- en 
tweewielerbranche, de autoschadeherstelbranche en 
de banden en wielerbranche.1

De autohandel maakt het grootste deel uit van de 
mobiliteitsbranche en bestaat uit de volgende 
deelsectoren: de import van nieuwe personenauto’s, 
de handel en reparatie in personenauto’s, de handel 
in vrachtwagens, aanhangers en caravans, 

1  Bron: CBS 2014

Garage bedrijven
Branche: BOVAG

Auto herstel
Branche: FOCWA

Banden en wielen
Branche: VACO
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de gespecialiseerde autoreparatie, de groothandel in 
auto-onderdelen en tot slot de handel en reparatie 
van motorfietsen. Bijna alle bedrijven in de sector 
behoren tot het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). 
Ongeveer 85% van de bedrijven heeft minder dan 
vijf werknemers in dienst en slechts 2% heeft 20 of 
meer werknemers. Eind 2012 waren 94.820 
werknemers en 13.850 werkgevers in de sector 
werkzaam. Volgens cijfers van de BOVAG werkt 69% 
in de auto- en tweewielerbedrijven.

De meerjarenaanpak van de Inspectie SZW bestond 
uit inspecties bij de bedrijven in de meest 
risicovolle deelsectoren binnen de 
mobiliteitsbranche, te weten de bedrijven die zich 
bezighouden met service, herstel en onderhoud van 
motorvoertuigen (SHOM). Deze bedrijven vallen 
vooral in de hierboven genoemde drie deelsectoren 
motorvoertuigen- en tweewielerbranche, de 
autoschadeherstelbranche en de banden- en 
wielenbranche.

Veilig en gezond werken is voor werknemers in de 
mobiliteitsbranche een belangrijk onderwerp 
vanwege de risicovolle arbeidsmiddelen die zij bij 
hun werkzaamheden gebruiken en de blootstelling 
aan gevaarlijke stoffen zoals dieselmotoremissies 
(DME) en andere chemicaliën. 

De belangrijkste arbeidsrisico’s voor werknemers 
in de mobiliteitsbranche zijn:

1.  Machineveiligheid (hefbruggen, heftrucks, 
gebruik van pneumatisch en elektrisch 
handgereedschap, lasapparatuur, draaibanken, 
boor- en slijpmachines, niet goed afgeschermde 
machines, bandenkooien en andere);

2.  Gevaarlijke stoffen waaronder 
dieselmotoremissies en oplosmiddelen; 

3.  Veilige inrichting van de werkplaats (onder 
andere aanrijdgevaar, valgevaar, bandenkooien);

4.  Fysieke belasting (vooral bij het verplaatsen en 
verwisselen van grote en zware banden).



6 |

Garage bedrijven
De afgelopen jaren heeft de Inspectie zich specifiek 
gericht op deze arborisico’s, waarvan de mate van 
voorkomen per branche kan verschillen.  
Bij autoschadeherstelbedrijven wordt bijvoorbeeld 
relatief veel gebruik gemaakt van gevaarlijke stoffen 
naast de blootstelling aan DME en in garages en 
werkplaatsen worden vaak standaard verschillende 
producten met gevaarlijke stoffen gebruikt. 
Daarnaast kunnen bij een onzorgvuldige opslag van 
gevaarlijke stoffen acute risico’s optreden op de 
werkplaats of het magazijn. Ook is het belangrijk dat 
uitlaatgassen naar buiten zijn afgevoerd.
In de banden- en wielenbranche zijn de risico’s 
gerelateerd aan de beschikbaarheid van 
bandenkooien of vergelijkbare kooiconstructies.  
Bij het oppompen van grote (truck)banden onder 
hoge spanning kunnen gevaarlijke situaties voor 
werknemers ontstaan door een klapband, vooral als 
de banden en wielen oud of beschadigd zijn of 
verkeerd worden gezet. Een klapband onder hoge 
druk kan tot een dodelijk ongeval leiden.

Veilig omgaan met arbeidsmiddelen en een veilige en 
ordelijke inrichting van de werkplaats zijn 
belangrijke zaken voor garages en werkplaatsen. 
Naast adequaat onderhoud en periodieke keuringen 
van machines moeten ook de bewegende delen van 
machines goed worden afgeschermd om risico’s op 
ongevallen te beperken. Om veilig te kunnen werken 
is het van belang dat er voldoende loop- en 
werkruimte is rondom de machines en moeten de 
vloeren vrij zijn van allerlei obstakels, glibberige 
vetten en olieresten. 

Fysieke belasting speelt vooral in de banden- en 
wielenbranche wanneer monteurs en 
magazijnwerkers banden en wielen in stellingen 
boven schouderhoogte opslaan en eruit halen en 
wanneer band-wielcombinaties aan het voertuig 
worden gemonteerd.
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De top-3 meest voorkomende risico’s van (on)
veiligheid zijn:
1.  Niet goed functioneren of onderhouden van 

hefbruggen;
2.  Niet of slordig gebruiken van persoonlijke 

beschermingsmiddelen (zoals bijvoorbeeld bij 
las- en slijpwerkzaamheden waardoor oogschade 
kan ontstaan; 

3.  Transport van zware onderdelen en werken met 
hijswerktuigen. 

De risico’s aanrijd- en valgevaar komen vooral voor 
in magazijnen waar op hoogte wordt gewerkt en met 
hef- en hijswerktuigen.

Naleving arboverplichtingen  
Jaarlijks onderzoekt de Inspectie SZW met de monitor 
“Arbo in bedrijf” in welke mate bedrijven de 
wettelijke verplichtingen van de Arbo-wet naleven. In 
tabel 1 zijn de gemiddelde resultaten van de meting 
over de jaren 2010-2012 te zien.

De cijfers laten zien dat bedrijven in de hele 
mobiliteitsbranche gemiddeld beter aan de eisen 
voldoen dan het landelijke gemiddelde. Dat geldt 
voor bijna alle elementen van de Arbowet. Daarnaast 
valt in tabel 1 op dat de 3 deelsectoren, die de 
afgelopen jaren zijn geïnspecteerd, gemiddeld 
gunstiger scoren op de meeste elementen dan de 
overige branches in de hele mobiliteitsbranche.

Tabel 1 Naleving van arbobeleid in de sector Mobiliteit, periode 2010-2012 (in %).

Elementen Arbobeleid M&T, AHS 
en B&W

Overige segmenten 
Mobiliteit

Totaal sector 
Mobiliteit

Totaal  
Nederland

RI&E 50 46 49 44

RI&E getoetst 33 33 33 32

Plan van aanpak 40 38 40 38

Ongevallenregistratie 25 28 25 26

Contract arbodienst of andere 
dienstverlener

83 79 83 74

Ziekteverzuimbeleid 79 68 77 72

BHV 70 84 73 66

Preventiemedewerker 49 43 48 44

Overleg met OR of werknemers 62 46 59 58

Voorlichting 74 73 73 66

Gebruik oplossingen  arbocatalogus 13 7 11 6

Voldoen aan vier kernbepalingen 31 22 29 25

Bron: Arbo in bedrijf, 2010-2012

M&T = Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven 

AHS = Autoschadeherstelbedrijven

B&W = Banden- en wielenbedrijven
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2 Arbeidsongevallen, klachten, ziekteverzuim 
en beroepsziekten

Werkgevers zijn verplicht om ernstige ongevallen te 
melden bij de Inspectie SZW. Het betreft alleen de 
ernstige arbeidsongevallen waarbij sprake is van 
ziekenhuisopname, (mogelijk) blijvend letsel of een 
dodelijke afloop. 

De Inspectie SZW ontving in de periode 2009-2012 in 
totaal 98 meldingen van arbeidsongevallen vanuit de 
sector mobiliteit. Als gevolg van deze ongevallen 
moesten in totaal 73 personen in het ziekenhuis 
worden opgenomen en liepen 21 personen blijvend 
letsel op. In 5 gevallen was sprake van een dodelijke 
afloop (tabel 2). 96 ongevallen werden door de 
Inspectie onderzocht en er werden in totaal  
44 boeterapporten opgesteld.

Tabel 2  Door de Inspectie onderzochte arbeidsongevallen in de 
sector mobiliteit, periode 2009-2012 (in aantallen).

Jaar Aantal
ongevals 

zaken

Boete 
rapport

Zieken-
huis 

opname

Blijvend 
letsel

Dode-
lijke 

onge-
vallen

2009 23 5 17 8 2

2010 31 12 20 6 1

2011 18 10 16 2 2

2012 24 17 20 5 0

Totaal 96 44 73 21 5

Bron: Ongevallenregistratie I-net.

De meeste ongevallen binnen de mobiliteitsbranche 
vonden vooral in de drie deelsectoren2 plaats: 77 van 
de 96 ongelukken waarvan 76 zijn onderzocht.  
En 78% van alle ziekenhuisopnames en 70% van het 
aantal slachtoffers met blijvend letsel vonden plaats 
binnen de drie deelsectoren.

Tabel 3  Door de Inspectie onderzochte arbeidsongevallen in de 
drie deelsectoren samen, periode 2009-2012 (in 
aantallen) en het totale aantal ongevallen in Nederland.

Jaar Aantal
ongevals 

zaken

Boete 
rapport

Zieken-
huis 

opname

Blijvend 
letsel

Totaal
Neder-

land

2009 20 5 16 8 2402

2010 23 9 14 3 2075

2011 13 8 14 1 2082

2012 20 13 14 4 2044

Totaal 76 35 58 16 8603

Bron: Ongevallenregistratie I-net.

2  Motorvoertuigen- en tweewielerbranche, de autoschadeherstel-
branche en de banden- en wielenbranche.

De belangrijkste overtredingen die de Inspectie bij de 
onderzochte arbeidsongevallen in de deelsectoren 
constateerde waren onveilige arbeidsmiddelen (44%) 
en een onveilige inrichting van de werkplaats (32%). 
In een aantal gevallen werd het arbeidsongeval niet 
(direct) gemeld.

Dit beeld wordt bevestigd in het ongevalscenario van 
de mobiliteitsbranche3. Daaruit  blijkt dat de meeste 
ongevallen ontstaan door het contact met 
wegvliegende (of vallende) voorwerpen en door 
valgevaar (op hoogte, van een (bewegend) platform 
of anders).

Andere belangrijke achterliggende oorzaken hebben 
betrekking op managementfalen in de sector, te 
weten:
1.   Motivatie en alertheid (komt zowel in 2009 als in 

2012 op de 1e plaats),
2.  Competentie (komt op de 2e plaats in 2012; komt 

niet voor in 2009),
3.  Plannen en procedures waren niet bekend,
4.  Ergonomie van de werkplek, arbeidsmiddelen 

(komt meer voor in 2012),
5.  Materieel.

Wat opvalt is dat de factor competentie in 2012 
relatief hoog scoort in de sector (ook in de drie 
deelbranches). In 2009 kwam competentie nog niet 
voor als achterliggende oorzaak van ongevallen in de 
branche. Ook komt de factor ergonomie vaker voor 
als achterliggende oorzaak in 2012 vergeleken met 
2009. Verder blijkt dat de deelsector ‘Handel in auto’s en 
aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie’ (SBI 451) 
het hoogste aantal arbeidsongevallen heeft in de 
mobiliteitsbranche (N=60). Dat is logisch omdat deze 
branche ook de meeste bedrijven heeft. Daarentegen 
lijken de werkzaamheden in de (kleinere) deelsector 
‘Gespecialiseerde reparatie van auto’s’ (SBI 452)  riskanter 
te zijn. Hier komen de meeste arbeidsongevallen 
voor als het aantal slachtoffers per 100.000 banen 
wordt berekend.

Klachten
Er zijn in de periode 2008-2012 in totaal 126 klachten 
vanuit de autosector gemeld bij de Inspectie SZW, 
waarvan 125 klachten in behandeling zijn genomen. 

3  Met behulp van Storybuilder kunnen ongevallen op hun achterlig-
gende oorzaken worden geanalyseerd. 
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Tabel 4  Aantal meldingen en de zaken die gestart zijn in de 
sector mobiliteit,  periode 2008-2012.

Jaar start zaak Meldingen Gestarte zaken

2008 21 21

2009 25 25

2010 28 28

2011 20 20

2012 32 31

Totaal 126 125

Bron: Klachtenregistratie I-SZW

Bij de klachtenonderzoeken zijn in totaal 222 
overtredingen van de Arbowet geconstateerd.  
De meest voorkomende overtredingen bij de 
betreffende bedrijven betreffen machineveiligheid, 
gevaarlijke stoffen en de inrichting van de 
werkplaats.

Ziekteverzuim
De gegevens van de NEA4 laten zien dat het gemiddelde 
ziekteverzuimpercentage in de drie deelsectoren in de 
periode 2008-2012 met 3,6% lager is dan het gemiddelde 
verzuim in Nederland (4,1%) in dezelfde periode. 

Tabel 5  Gemiddelde ziekteverzuim en het arbeidsgerelateerde 
aandeel in de autobranche, periode 2008-2012.

Verzuim M&T, 
AHS 

en 
B&W

Rest 
sector 

Mobiliteit

Overige 
secto-

ren 

Totaal 
Nederland

Gemiddelde 
ziekteverzuim

3,6% 4,3% 4,1% 4,1%

Waarvan het 
aandeel arbeids-
gerelateerde 
ziekteverzuim

24% 25% 22,4% 22,4%

Bron: NEA, 2008-2012

4  Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden.
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In tabel 5 is te zien dat het aandeel arbeidsgerelateerde 
verzuim in de sector (inclusief de drie deelsectoren) 
met respectievelijk 25% en 24% iets hoger scoort dan 
het landelijke gemiddelde (22,4%) over de periode 
2008-2012.

Uit de antwoorden van respondenten op de vragen of 
zij het afgelopen jaar verzuimd hebben en wat de 
aard was van de  klachten, blijkt dat de belangrijkste 
oorzaken van het ziekteverzuim vooral fysiek van 
aard zijn. Daarbij valt op dat rugklachten in de sector 
hoger scoren dan het landelijke gemiddelde en 
klachten over luchtwegen en het bovenlichaam (nek, 
schouders, armen en polsen) in iets mindere mate 
maar ook bovengemiddeld.  

Beroepsziekten in de sector
Volgens de Arbo-wet is de bedrijfsarts of arbodienst 
verplicht om al dan niet vermoede beroepsziekten te 
melden aan het Nederlands Centrum voor 
Beroepsziekten, die de gemelde beroepsziekten via 
het nationale melding- en registratiesysteem 
registreert en signaleert. In de periode van 2009 - 
2013 zijn voor de gehele mobiliteitsbranche in totaal 
47 beroepsziekten gemeld op een totaal van 36.054 
gemelde beroepsziekten voor heel Nederland.  
Een nadere uitsplitsing naar de drie deelsectoren is 
niet mogelijk. De gemelde beroepsziekten hebben 
betrekking op geluid, fysieke belasting, gevaarlijke 
stoffen en psychosociale arbeidsbelasting.

Belangrijkste oorzaken van verzuim M&T, AHS en 
B&W

Overige sectoren 
Mobiliteit

Totaal sector 
Mobiliteit

Totaal 
Nederland

1. Griep, verkoudheid 37,8 34,5 36,8 34,5

2. Rugklachten 10,6 10,6 9,6 7,7

3. Klachten nek, schouders, armen, polsen, handen 5,7 6,2 6 5

4. Klachten buik, maag, darmen 4,5 8,4 5,8 7,2

5. Klachten heupen, benen, knieën, voeten 4,2 4,9 4,5 4,7

6. Hoofdpijn 3,4 4,7 4.2 4

7. Psychische klachten, burn-out, overspannenheid 3,2 3,4 3,3 3,6

8. Klachten luchtwegen 2,8 1,7 2,3 2,3

9. Klachten hart- en vaatstelsel 1,7 1,4 1,9 1,2

10. Vermoeidheid, concentratie problemen 1,2 1,9 1,7 1,7

Bron: NEA, 2009-2012

Tabel 6 Top-10 belangrijkste oorzaken ziekteverzuim, periode 2009-2012 (in %).
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3 Bevindingen van de Inspectieprojecten

De aanpak van de Inspectie beoogt de 
arbeidsomstandigheden in de mobiliteitsbranche 
structureel te verbeteren door middel van inspecties. 
Op basis van resultaten uit voorgaande jaren (hoog 
handhavingspercentage) is besloten de inspecties toe 
te spitsen op de motorvoertuigen- en 
tweewielerbedrijven, de autoschadeherstelbedrijven 
en de banden- en wielenbedrijven. Met een 
toenemende inspectiedruk op bedrijven die de 
afgelopen jaren herhaaldelijk in overtreding waren of 
de regelgeving bewust en/of structureel niet 
naleefden, wil de Inspectie bereiken dat de bedrijven 
hun zaken op orde hebben.

De Inspectie SZW heeft tussen 2012 en 2014 
inspectieprojecten in de mobiliteitsbranche uitgevoerd 
met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Daarbij 
was de aandacht van de Inspectie vooral gericht op het 

juiste gebruik en onderhoud van arbeidsmiddelen, de 
inrichting van de werkplaats en het veilig omgaan met 
gevaarlijke stoffen waaronder blootstelling aan DME. 
Daarnaast was in de banden- en wielenbranche 
speciale aandacht voor de risico’s die zich kunnen 
voordoen bij het oppompen en verwisselen van grote 
banden en de fysieke belasting bij het werken in de 
bandenmagazijnen.

Inspecties in 2012

Motorvoertuigen- en tweewielerbranche
In 2012 zijn 703 bedrijven in de motorvoertuigen- en 
tweewielerbranche geïnspecteerd. Tijdens de 
inspecties stonden de onderwerpen 
machineveiligheid, een veilige inrichting van de 
werkplek, gevaarlijke stoffen waaronder DME, fysieke 
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belasting en de risico-inventarisatie en -evaluatie 
(RI&E) centraal.
Bij 431 bedrijven (61%) zijn één of meer overtredingen 
geconstateerd, dit betreft in totaal 1150 
overtredingen. Voor deze overtredingen zijn 916 
waarschuwingen gegeven, 126 eisen gesteld en is er 
96 keer van uit gegaan dat de werkgever de 
overtreding zou opheffen zonder verdere 
handhaving. In 12 gevallen was er zo’n ernstig gevaar 
dat de inspecteurs werkzaamheden in de bedrijven 
hebben stilgelegd. Dit betrof vooral het niet goed 
afschermen van bewegende machinedelen.

Figuur 1 Motorvoertuigen- en tweewielerbranche

Autoschadeherstelbranche
In 2012 zijn 156 bedrijven in de carrosseriebranche 
geïnspecteerd. Tijdens de inspecties stonden de 
onderwerpen machineveiligheid, een veilige 
inrichting van de werkplek, gevaarlijke stoffen 
waaronder DME, fysieke belasting en de risico-
inventarisatie en -evaluatie (RI&E) centraal.
Bij 108 bedrijven (69%) zijn één of meer 
overtredingen geconstateerd, in totaal 311 
overtredingen. Voor deze overtredingen zijn 244 
waarschuwingen gegeven, 58 eisen gesteld en is er 9 
keer van uit gegaan dat de werkgever de overtreding 
zou opheffen zonder verdere handhaving. Het werk 
hoefde geen enkele keer vanwege ernstig gevaar 
stilgelegd te worden.

Figuur 2 Autoschadeherstelbranche
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Banden- en wielenbranche
In het najaar van 2012 zijn 167 bedrijven in de 
banden- en wielenbranche geïnspecteerd op met 
name de veiligheid bij het verwisselen en oppompen 
van grote banden. Bij 113 bedrijven (68%) zijn één of 
meer overtredingen geconstateerd, in totaal 310 
overtredingen. Voor deze overtredingen zijn 272 
waarschuwingen gegeven, 14 eisen gesteld en is er 14 
keer van uit gegaan dat de werkgever de overtreding 
zou opheffen zonder verdere handhaving. In 10 
gevallen was er zo’n ernstig gevaar dat de inspecteurs 
werkzaamheden in de bedrijven hebben stilgelegd. 
Dit had vooral betrekking op valgevaar bij de 
magazijnstellingen met banden.

Figuur 3 Banden- en wielenbranche

Markttoezicht hefbruggen
Naar aanleiding van signalen dat hefbruggen van 
fabrikanten, importeurs en handelaren niet altijd 
zouden voldoen aan de wettelijke eisen waardoor er 
onveilige hefbruggen op de Nederlandse markt 
werden gebracht, heeft de Inspectie SZW in het kader 
van markttoezicht in 2012 een inspectieproject 
uitgevoerd. Bij 31 importeurs en handelaren van 
hefbruggen zijn inspecties uitgevoerd. Bij meer dan 
de helft van de bedrijven (17) is handhavend 
opgetreden. Bij 7 bedrijven werden technische 
tekortkomingen geconstateerd aan de hefbruggen 
waardoor de brug niet voldeed aan de essentiële 
veiligheids- en gezondheidseisen. Op grond van deze 
technische tekortkomingen heeft de Inspectie SZW 
deze bedrijven verplicht om de handel te staken, 
afnemers te informeren over het gevaar en risico van 
de hefbruggen en de reeds geleverde hefbruggen aan 
te passen. Daarnaast hebben 10 bedrijven een 
waarschuwing gekregen voor het ontbreken van een 
verklaring van overeenstemming of het ontbreken 
van een (Nederlandse) gebruiksaanwijzing.
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Inspecties in 2013/2014
Dit inspectieproject omvat een hernieuwd bezoek 
aan bedrijven in de mobiliteitsbranche die tijdens 
inspecties in 2012 hun zaken onvoldoende op orde 
hadden en aan een aantal niet eerder geïnspecteerde 
bedrijven. De inspecties zijn geconcentreerd in de 
drie deelsectoren motorvoertuigen- en 
tweewielerbranche, de autoschadeherstelbranche en 
de banden- en wielenbranche. 

Vanaf oktober 2013 tot en met eind maart 2014 zijn in 
totaal 330 bedrijven geïnspecteerd in de 
motorvoertuigen en tweewielerbranche (68%, 
N=224), de autoschadeherstelbranche (8%, N=26) en 
de banden- en wielenbranche (10%, N=34). Er zijn 46 
bedrijven bezocht die in andere (deel)sectoren 
vallen. Van de in totaal 330 bedrijven zijn bij 143 
bedrijven (43%) één of meer overtredingen van de 
Arbo-wet geconstateerd, in totaal 354 overtredingen. 
Voor deze overtredingen zijn in totaal 309 
waarschuwingen gegeven, 21 eisen gesteld en 6 
boeterapporten opgemaakt. Daarnaast werden in 12 
gevallen de werkzaamheden bij het bedrijf stilgelegd 
en is er 5 keer van uitgegaan dat de werkgever de 
overtreding zou opheffen zonder verdere 
handhaving. 

Bij deze inspecties stonden alle relevante 
arbeidsrisico’s centraal. Ook is nagegaan of bedrijven 
hun werknemers goed voorlichten over de risico’s, ze 
onderrichten over de maatregelen ter beperking of 
wegneming van de risico’s en of er toezicht is op de 
naleving  van de instructies en voorschriften.

De belangrijkste overtredingen bij de bedrijven die 
‘niet in orde’ zijn:
• Machineveiligheid 34% (N=129);
• Gevaarlijke stoffen, w.o. blootstelling aan DME 25% 

(N=91);
• RI&E 20% (N=72);
• Veilig en ordelijke inrichting van de werkplaats 16%  

(N=59).

Arbeidsmiddelen/Machineveiligheid: belangrijkste 
overtredingen 
• Het ontbreken van afschermingen van bewegende 

delen van machines zoals slijpmachines, 
draaibanken en andere arbeidsmiddelen;

• Het niet of niet periodiek uitvoeren van keuringen 
zoals aan hefbruggen e.a. en het ontoereikend 
onderhouden van arbeidsmiddelen of het 
ontbreken van adequate maatregelen om de V&G 
van werknemers te waarborgen. 

Figuur 4 Inspecties in 2013/2014
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Machines die onderhevig zijn aan slijtage moeten 
(periodiek) gekeurd worden. Bijvoorbeeld 
hefbruggen, heftrucks, de- en montageapparaten, 
balanceerapparaten, persluchtapparatuur en 
bandenkooien. Ook het controleren van de 
beveiligingsinrichtingen hoort hierbij. Er werden 
veel overtredingen op het gebied van 
machineveiligheid geconstateerd. Het betrof vooral 
het niet, of niet periodiek uitvoeren van keuringen 
aan hefbruggen en het ontbreken van afschermingen 
van bewegende delen van machines zoals 
slijpmachines, draaibanken en andere 
arbeidsmiddelen.

Gevaarlijke stoffen: belangrijkste overtredingen
• Blootstellingsbeoordelingen: Het ontbreken van een 

beoordeling in de RI&E van de aard, mate en duur 
van de blootstelling en/of het in de beoordeling te 
betrekken aspecten enz.;

• Het bedrijf heeft niet of ontoereikende (technische 
en/of organisatorische) maatregelen genomen om 
werknemers te beschermen tegen ongewilde 
gebeurtenissen met gevaarlijke stoffen en/of de 
maatregelen zijn niet of onvoldoende afgestemd 
op de aard van de activiteiten;

• Niet of onvoldoende maatregelen om blootstelling 
te voorkomen of te beperken door gebruik te 
maken van adequate arbeidsmiddelen; 
voorzieningen bij het uitvoeren van reparatie- of 
onderhoudswerkzaamheden of door de mate en 
duur van de blootstelling te minimaliseren.
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De meeste overtredingen op het gebied van 
gevaarlijke stoffen bij de bedrijven in de 
motorvoertuigen- en tweewielerbranche hadden te 
maken met het niet gebruiken van de op- en 
insteekbare roetfilters om de uitstoot van DME te 
verminderen. De roetfilters waren vaak niet 
aanwezig of werden indien aanwezig niet gebruikt. 
Ook werd in veel gevallen de uitlaatgassen bij het 
stationair draaien van de motor niet via de 
aanwezige afzuigslangen naar buiten afgezogen.  
De inspecteurs hadden de indruk dat bedrijven zich 
nog te weinig bewust zijn van de 
gezondheidsrisico’s van DME.

Garagebedrijven

Goede arbeidsmiddelen zijn essentieel voor vakmensen

Bij de bedrijven in de carrosseriebranche hadden de 
meeste overtredingen met betrekking tot gevaarlijke 
stoffen te maken met het ontbreken van (actuele) 
blootstellingsbeoordelingen. De bedrijven bleken niet 
of onvoldoende in kaart te hebben gebracht wat de 
huidige risico’s zijn, waardoor ook niet was nagegaan 
of adequate maatregelen waren getroffen om de 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beheersen.

Risico-inventarisatie en evaluatie: belangrijkste 
overtredingen
• Het ontbreken van een schriftelijke RI&E bij het 

bedrijf;
• Een onvolledige RI&E.

Garagebedrijven

Goede afzuiging voorkomt blootstelling aan DME. 
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Inrichting van de werkplaats: belangrijkste 
overtredingen
• Niet of onvoldoende veilige voorzieningen voor 

valgevaar bij het bedrijf aanwezig;
• De werkplaats is niet of onvoldoende veilig en 

ordelijk ingericht.

Inspecteurs troffen bij de bedrijven gevaarlijke 
situaties aan bij het werken op hoogten door 
onveilige bordessen, het ontbreken van 
randbeveiligingen of het kunnen struikelen over 
materiaal, gereedschappen, enz.

Autoherstel

Zorg voor een veilige opslag van gevaarlijke stoffen. 

In de banden- en wielenbranche troffen de 
inspecteurs ook ondeugdelijke bandenkooien aan 
doordat deuren niet afsluitbaar waren of wel 
afsluitbaar maar niet voorzien van een schakelaar die 
voorkomt dat er met geopende deur banden 
opgepompt kunnen worden. Ook troffen ze 
bandenkooien aan waarbij de drukmeter of de 
bediening niet buiten de kooi waren geplaatst. 
Door het ontbreken van een duidelijke markering op 
de vloer werd de ruimte om en op de bandenkooien 
vaak niet vrijgehouden van materiaal. Ook hielden 
werknemers zich niet altijd aan de 
veiligheidsinstructies bij het gebruik van de 
bandenkooi waardoor ze zich toch in de gevarenzone 
begaven tijdens het oppompen van de banden.

Banden en wielenbranche

Een bandenkooi voorkomt ongevallen bij het oppompen van banden. 
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Voorbeelden van ongevallen  
in de Mobiliteitsbranche

Het slachtoffer moest nieuwe banden in de magazijnstelling plaatsen. Om deze banden te kunnen plaatsen moest 
er eerst wat ruimte in de magazijnstelling gemaakt worden. Het slachtoffer is hiervoor de magazijnstelling in 
geklommen. Toen hij op een hoogte van ongeveer 4,5 meter stond is een ligger aan 1 zijde naar buiten gebogen 
waardoor het slachtoffer zijn houvast kwijt was en is hij naar beneden gevallen. Normaliter worden de banden in de 
magazijnstelling gezet met een vorkheftruck met een bandenkooi. Maar de vorkheftruck was op het moment van 
het ongeval kapot. Ook was er geen ladder aanwezig om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Het slachtoffer is 
in het ziekenhuis behandeld en zal blijvend letsel aan het ongeval overhouden.

Nadat een werknemer de band op de velg had geplaatst, heeft hij de band in de bandenkooi geplaatst. De bediening 
van de luchtpomp bevond zich direct links naast de bandenkooi aan de muur.  
Na de pompklok op 9 bar te hebben ingesteld heeft de werknemer de automatische pompklok aangezet en 
weggelopen om elders andere werkzaamheden te verrichten. Terwijl de band werd opgepompt, is het slachtoffer 
naar een kast gelopen die links pal naast de bandenkooi stond. Toen hij bij de kast aankwam hoorde hij plotseling 
een enorme knal en werd hij weggeslingerd door de luchtdruk die vrijkwam door het klappen van de band en viel 
tegen een montagemachine die een meter verderop stond. Het slachtoffer is direct naar het ziekenhuis vervoerd. 
Volgens de gebruiksaanwijzing van de bandenkooi dient rondom de bandenkooi een veilige afstand te worden 
aangehouden van één meter aan de voor- en achterzijde en drie meter aan de zijkanten. Daar had het bedrijf geen 
rekening mee gehouden door een kast, waar werknemers regelmatig wat uit moesten halen, direct naast de 
bandenkooi te plaatsen. Het slachtoffer zal na uiteindelijk volledig herstellen van zijn verwondingen.

In een werkplaats worden door twee personen, waaronder de eigenaar zelf, auto’s gerepareerd. In die werkplaats is 
geen enkele afzuiging en auto’s worden regelmatig met draaiende motor gerepareerd. Op een bepaald moment 
raakt één persoon in die werkplaats bedwelmd en moet in het ziekenhuis worden opgenomen met vergiftigingsver-
schijnselen. Later op de dag raakt ook de eigenaar bedwelmd en moet ook naar het ziekenhuis. Omdat ook de buren 
last hebben van de uitlaatgassen wordt de brandweer ingeschakeld en die constateert dat de oorzaak ligt in het feit 
dat de uitlaatgassen niet naar buiten worden afgevoerd. Beide slachtoffers houden er geen blijvende gezondheids-
klachten aan over. Later verklaart de eigenaar dat hij altijd de overheaddeur van de garage op een kier zet maar dat 
nu verzuimd heeft omdat het buiten erg koud was. Na het ongeval wordt alsnog een afzuiginstallatie geïnstalleerd.
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4 Samenwerking in de sector

De Rijksdienst voor het Wegverkeer
De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) valt onder 
de verantwoordelijkheid van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu en controleert door middel 
van steekproeven of APK-keuringen goed zijn 
uitgevoerd. Dagelijks zijn er 150 RDW-controleurs op 
pad die jaarlijks meer dan 200.000 steekproeven 
uitvoeren bij ruim 10.000 autobedrijven. De RDW 
heeft in de erkenningseisen voor de autobedrijven 
Arbovoorschriften opgenomen en toetst hier in de 
praktijk ook op. De inbreng van de RDW geeft op deze 
manier een krachtige impuls aan veilig en gezond 
werken in de branche.

De sociale partners: arbocatalogi en 
andere maatregelen
De sociale partners in de mobiliteitsbranche zijn de 
afgelopen jaren actief bezig met de verbetering van 
de arbeidsomstandigheden in de sector. Dat is goed 
te zien aan de kwaliteit en hoeveelheid heldere 
informatie op de diverse websites. Per deelsector zijn 
uitgebreide RI&E’s ontwikkeld en er zijn arbocatalogi 
op brancheniveau opgesteld in de drie eerder 
genoemde deelsectoren. De Inspectie SZW heeft de 
arbocatalogi getoetst met een positief resultaat. 

De arbocatalogus per deelsector is maatwerk. Zo is 
de arbocatalogus voor de motorvoertuigen- en 
tweewielerbranche op de website van Arbomobiel5, 
opgesplitst in 7 deelsectoren6, die aangeklikt kunnen 
worden via de website Arbomobiel.nl. 
Per deelbranche worden de specifieke risico’s 
beschreven en de oplossingen en maatregelen die 
getroffen worden om een gezonde en veilige 
werkplek in het bedrijf te organiseren. Daarnaast zijn 
de erkende RI&E’s voor de branche (RIE-Mobiel) aan 
de website gelinkt. Ook is de arbocatalogus van de 
FOCWA opgesplitst in 3 deelsectoren7.

5  Van de Bovag en vakbonden. Titel: “Gezond en veilig werken in het 
motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf”.

6  Personenautobedrijf, bedrijfsautobedrijf, mobiele recreatie- en 
aanhangwagenbedrijf, tankstation, autowasbedrijf, motorenrevisie, 
takel- en berging.

7  Carrosseriebouw, schadeherstel en specialisten (autopoetsen, 
bekleden, restauratie).

De websites zijn toegankelijk en gebruiksvriendelijk. 
Naast overzichten van de belangrijkste risico’s en 
arbothema’s in de mobiliteitsbranche met informatie 
over de branchespecifieke risico’s, bijbehorende 
aanpak en oplossingen, bevatten ze ook diverse 
tools, zoals de ‘toolbox werkoverleg’, de  ‘virtuele 
garage’, filmpjes (Arbomobiel) en voorbeelden uit de 
praktijk om de bedrijven te informeren. 
De VACO heeft handige instructieborden met 
voorschriften ontwikkeld, die aan de muur geprikt 
kunnen worden. Ook kan een uitgebreide set 
brochures voor het monteren en oppompen van de 
diverse soorten banden gedownload worden of 
besteld. Verder bieden de sites informatie over 
cursussen en het trainingsaanbod voor de 
mobiliteitsbranche en er zijn nieuwsbrieven met de 
actuele ontwikkelingen in de branche en 
arbo-onderwerpen. 

De sites worden onderhouden en bieden ruimte voor 
het aanpassen van maatregelen en oplossingen in de 
deelsectoren. Zo worden werkgevers en werknemers 
actief gevraagd hun praktijkervaringen en suggesties 
voor (alternatieve) maatregelen en oplossingen in 
arbo-kwesties te melden. Daarbij worden ook de 
leveranciers betrokken. Na toetsing kunnen de  
nieuwe inzichten gebruikt worden om de 
arbocatalogus te actualiseren, de trainingsbehoeften 
aan te passen en de kennis breder te verspreiden in 
de sector. 

Een groot deel van de bedrijven heeft de weg naar de 
arbocatalogus echter nog onvoldoende gevonden. 
Het is belangrijk dat sociale partners het belang van 
hun arbocatalogus nog meer onder de aandacht van 
de bedrijven.

Naast de arbo-sites worden leden en andere 
betrokkenen up to date geïnformeerd over actuele 
ontwikkelingen in de branche via de sites van de 
sociale partners. Enkele voorbeelden zijn de 
Bovagkrant, Vaco Nieuws en het Bandenportaal en de 
FOCWA Nieuwsbrief.
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5 Resultaten, conclusies en vervolg

Resultaten
Op de eerdergenoemde websites staan positieve 
berichten over het toezicht door de Inspectie SZW 
waarbij men positieve effecten verwacht op de 
arbeidsomstandigheden bij de geïnspecteerde 
bedrijven. In enkele gevallen zijn kritische geluiden 
te horen vanuit de bedrijven, bijvoorbeeld dat de 
Inspectie zich weleens teveel op de papieren lijkt te 
focussen, zoals op keuringen en certificaten. Maar 
geïnterviewden waarderen over het geheel genomen 
de kennis van de inspecteurs en geven aan dat de 
inspectie hen nieuwe inzichten oplevert die in de 
praktijk bruikbaar zijn. Het is goed dat er met een 
frisse blik wordt gekeken naar de machines, 
gereedschappen en inrichting van de werkplaats om 
zodoende aanpassingen en verbeteringen aan te 
brengen. Zo geeft een technicus bijvoorbeeld aan dat 
de inspectie een extra impuls was voor hem om 
enkele gevaarlijke gereedschappen, die geregeld 
worden gebruikt (zoals zware boormachines), om te 
bouwen of aan te passen zodat ze op een veiliger 
manier gebruikt kunnen worden. Daarnaast hebben 
bedrijven tijdens inspecties de mogelijkheid om 
onduidelijke (plaatsgebonden) arbo-kwesties met de 
inspecteur te bespreken en tot een oplossing te 
komen. Een voorbeeld daarvan is de inschatting van 
de hoeveelheid ruimte die vrijgehouden moet 
worden rondom een machine of bandenkooi.

Conclusies
Zowel de monitor “Arbo in bedrijf”, als de 
inspectieresultaten laten zien dat de sector gemiddeld 
beter aan de eisen voldoen dan het landelijke 
gemiddelde. Dat geldt voor bijna alle elementen van de 
Arbowet. Verder zijn sociale partners actief op het 
gebied van Arbo door het beschikbaar stellen van 
branche-RI&E’s, arbocatalogi, voorlichtingsmateriaal 
voor toolboxmeetings en het organiseren van 
voorlichtingsbijeenkomsten voor werkgevers en 
werknemers. 

De doelstelling van de inspectieprojecten om de 
bedrijven in de mobiliteitsbranche structureel aan te 
zetten tot het naleven van de wettelijke verplichtingen 
van de Arbowet lijkt voor een groot deel te zijn 
gerealiseerd. Een klein deel van de bedrijven zal in 
2014 en 2015 middels herinspecties en het 
aangescherpte recidivebeleid te maken krijgen om ook 
die bedrijven te dwingen aan de Arbo-wet te voldoen.

Vervolg
Voor de sector geldt dat de komende jaren geen 
sectorbrede inspectieprojecten zijn gepland.  
Wel wordt de vinger aan de pols gehouden door het 
onderzoeken en analyseren van bij de Inspectie SZW 
gemelde ongevallen en klachten, de meldingen van 
de RDW en de inspanningen van sociale partners te 
volgen en monitors “Arbo in bedrijf” en de NEA te 
volgen. Aan de hand van die informatie zal elk jaar de 
situatie in de sector opnieuw worden beoordeeld en 
nagegaan of en zo ja, welke interventies nodig zijn.
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