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Lid wint met steun KVGO bezwaarprocedure tegen Arboboete € 10.800,- 

Samenvatting 
Een werknemer is bezig met de fijnafstelling van de papierventielen van de papierinlaat van een in 
werk zijnde stansmachine, glijdt met zijn hand van de stelschroef af en komt met zijn vinger tussen 
een vel karton en de ventilatorvoet (voetventiel). De ventilatorvoet beschadigt zijn vinger zodanig 
dat een stukje geamputeerd moet worden. N.a.v. het ongeluk wordt de ventilatorvoet 
afgeschermd. De boeteoplegger legt het bedrijf een Arboboete van € 10.800,- op omdat het bedrijf 
aan geen van de vier matigingsgronden zou voldoen en er ook geen andere redenen zouden zijn 
om de boete te matige. Het KVGO is van mening dat het bedrijf wel aan al deze vier 
matigingsgronden voldoet en met steun van het KVGO wordt de boete in bezwaar ongegrond 
verklaard en op nihil gesteld. Dit omdat niet kan worden vastgesteld op basis van het boeterapport 
en gezien de aangevoerde bezwaren of de betreffende werkzaamheden wel of niet mochten 
worden verricht met een in werking zijnde machine waardoor er ook geen boete kan worden 
opgelegd. 

In geval van een arbeidsongeval raden wij u altijd aan om meteen contact op te nemen met het 
KVGO opdat wij u meteen van juridisch advies kunnen dienen en ten tweede om zo nodig de RI&E-
Arbo-Grafimedia te verbeteren zoals ook n.a.v. dit ongeval gebeurt. 

Onderstaand gaan we in op het ongeval en de procedure om het belang van o.a. de zienswijze en 
bezwaar duidelijk te maken mede i.v.m. de matigingsgronden en om een aantal zaken te 
verduidelijken waarmee u te maken kunt krijgen mocht zich ooit een ongeluk bij uw bedrijf zich 
voordoen. 

Bestuursrechtelijke (of strafrechtelijke) afhandeling Arbo-ongeluk 
In dit artikel gaan we alleen in op de bestuursrechtelijke afhandeling van een ongeluk. Van belang is 
te weten dat hoewel de handhaving van de Arboregelgeving meestal plaats vindt via de 
bestuursrechtelijke weg dit ook kan (meestal als uitzondering) via de strafrechtelijke weg. Dit laatste 
is het geval indien de werkgever de verboden handelingen verricht of nalaat in strijd met de 
Arboregelgeving en hij weet of had moeten weten dat er levensgevaar of ernstige schade aan de 
gezondheid van een of meer werknemers ontstaat of te verwachten is. Hiervan is gelukkig geen 
sprake en het ongeluk wordt bestuursrechtelijk afgehandeld waarop nu verder wordt ingegaan. De 
inspecteur is niet degene die de boete oplegt. Dit doet de boeteoplegger omdat de inspectie van de 
bedrijven en boeteoplegging gescheiden zijn van elkaar.  

Procedure tot bestuursrechter 
Indien er een ongeluk gebeurt, zijn er verschillende fases te onderscheiden: 

1) Het onderzoek door de inspecteur van SZW ter plekke van het ongeluk: o.a. het nemen van 
foto’s; het horen van het slachtoffer, getuigen, de werkgever; verzamelen van ander 
bewijsmateriaal zoals een gebruikshandleiding van de machine, uitdraaien van de RI&E 
afschriften van andere mogelijke van belangzijn stukken zoals bedrijfsreglementen, 
schriftelijke veiligheidsinstructies en sanctiebeleid. Als de inspecteur een boete wil 
aanzeggen dan is de werkgever “een verdachte” en moet hij erop gewezen worden dat hij 
niet tot antwoorden is verplicht. 

2) Zegt de inspecteur de werkgever een boete aan dan maakt hij een boeterapport op (bijna 
standaard bij ongelukken) en stuurt die naar de boeteoplegger, naar de werkgever en naar 
de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. 
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3) De boeteoplegger deelt ook de ontvangst daarvan mee aan de werkgever en beoordeelt of 
er sprake is van beboetbare gedragingen en, indien dat het geval is, stelt hij een 
boetebeschikking op.  

4) Wil de boeteoplegger een boete opleggen dan stelt hij de werkgever via een kennisgeving 
daarvan op de hoogte. In deze kennisgeving wordt aangeven welke bepaling(en) is/zijn 
overtreden, de hoogte van de boete(s) en worden de redenen voor de boete(s) gemotiveerd. 

5) Tegen dit voornemen kan de werkgever binnen twee weken na ontvangst daarvan een 
zienswijze indienen waarin hij kan aangeven waarom hij vindt dat de boete onterecht is dan 
wel dat er redenen zijn voor matiging of dat hij de boete niet kan betalen. Om e.e.a. te 
bereiken moet vanzelfsprekend dit ter zake doendend zijn onderbouwd. 

6) Meestal binnen 13 weken na de datum van het boeterapport genoemd in stap 2 ontvangt de 
werkgever de boetebeschikking (deze termijn kan worden verlengd). Indien er geen 
zienswijze is ingediend is boetebeschikking inhoudelijk gelijk aan de kennisgeving in stap 3. 
Indien er een zienswijze is ingediend dan dient op de aangevoerde gezichtspunten te worden 
ingegaan en te worden aangegeven waarom deze wel of niet leiden tot matiging of zelfs 
“kwijting” van de boete. 

7) De boete dient binnen 6 weken na ontvangst van de boetebeschikking te worden betaald aan 
de Staat. Bezwaar of beroep heeft geen schorsende werking. 

8) Is de werkgever het niet eens met de boetebeschikking dan kan hij binnen 6 weken na 
ontvangst daarvan in beroep gaan bij het ministerie van SZW. In geval van bezwaar dient het 
bezwaarschrift wel goed gemotiveerd te zijn en wij raden aan om in het bezwaarschrift 
meteen om een hoorzitting te vragen. Een mondelinge toelichting van de bezwaren kan vaak 
veel verduidelijken maar men kan soms ook in het eigen been schieten bij het beantwoorden 
van vragen van de ambtenaar op de hoorzitting. Ga daarom goed voorbereid naar de 
hoorzitting en ken goed uw dossier!  

9) Beslissing op bezwaar. N.a.v. een bezwaarschrift volgt een beslissing op bezwaar.  
10) Tegen de beslissing op bezwaar kan men binnen zes weken na ontvangst in beroep bij de 

sectorbestuursrechtspraak van de rechtbank in uw woonplaats. 
11) Tegen de uitspraak van de bestuursrechter kan men binnen zes weken na ontvangst van de 

uitspraak in beroep gaan bij de Raad van State, de afdeling bestuursrechtspraak. 

Opmerking: de inspecteurs van SZW werken met standaard vragenlijsten tijdens hun onderzoek en 
dit kan gevaarlijk zijn indien men de gestelde vragen alleen beantwoord met “ja” of “nee” en die 
op deze wijze in het boeterapport komen. Hierdoor kan de boeteoplegger verkeerde 
gevolgtrekkingen maken zoals hier is gebeurd. Bij de bespreking hieronder van de matigingsgrond 
“Ad 4. Is er afdoende toezicht gehouden (en is er een sanctiebeleid)” geven we daarvan een aantal 
voorbeelden van dit soort antwoorden. 

Het ongeluk 
Het is voor een medewerker en een bedrijf altijd vervelend indien zich een arbeidsongeval voordoet 
zeker indien daarbij de medewerker blijvend letsel oploopt: in dit geval het verlies van een half 
kootje van zijn rechterpink. Bijzonder vervelend voor het bedrijf is dat vrijwel altijd het bedrijf bij 
blijvend letsel automatisch een Arbo-boete wordt opgelegd ook al heeft het bedrijf alle maatregelen 
genomen zoals in dit geval. Wat is er gebeurd? 

Begin 2015 stelt de medewerker vast dat de papiertoevoer naar de stansmachine niet goed verliep 
en het papier begon te bollen. Het gaat hier om een machine uit 2003 die CE-gemarkeerd is. Zoals de 
medewerker geïnstrueerd is door de leverancier tijdens zijn opleiding doet hij de fijnafstelling met in 
werking zijnde machine. Tijdens de fijnafstelling van de papierventielen glijdt de medewerker met 
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zijn hand af van de stelschroef en komt met zijn rechterpink tussen de ventilatorvoet en de 
kartonnen vellen net toen de ventilatorvoet een neerwaartse en gelijktijdig een voorwaartse 
beweging maakt. Hierdoor loopt hij blijvend letsel op en moet een half kootje van zijn rechterpink 
geamputeerd worden. In tegenstelling tot andere machines is deze ventilatorvoet scherp en kan niet 
met de hand omhoog gedrukt worden zoals achteraf is gebleken. N.a.v. het ongeluk plaatst het 
bedrijf een afscherming bij de ventilatorvoet . 

 
Foto: de - n.a.v. het ongeluk - geplaatste afscherming op de ventilatorvoet bij de papierinlaat 
 

Onderzoek door AI, aanzegging boete 
N.a.v. het ongeluk stelt de inspecteur vrijwel meteen een onderzoek in en hoort o.a. de 
medewerkers en slachtoffer en vraagt o.a. een kopie van de RI&E en de handleiding van de machine 
op. Het bedrijf ontvangt in mei 2015 het boeterapport. Eind juni 2016 ontvangt het bedrijf de 
kennisgeving dat de boeteoplegger van de Inspectie SZW voornemens is het bedrijf een Arbo-boet op 
te leggen van € 10.800* wegens het uitvoeren van productie- en afstelwerkzaamheden met of aan 
arbeidsmiddel terwijl het arbeidsmiddel niet was uitgeschakeld en drukloos of spanningsloos was 
gemaakt waardoor de werkzaamheden niet veilig konden worden uitgevoerd: dit is een overtreding 
van art. 7.5, 3e lid Arbobesluit (op grond van art. 16 lid 10 Arbowet en is bestuurlijk beboetbaar 
ingevolge art. 9.9 B 1e lid onder g Arbobesluit). (*Noot: Op grond van de Beleidsregel boeteoplegging 
Arbowet valt de overtreding valt in boetecategorie 6 en bedraag € 9000,- . Bedrijven met minder dan 
40 werknemers betalen van dit bedrag 30% dat is € 2.700,- maar omdat er sprake is van een blijvend 
letsel geldt er een vermenigvuldigingsfactor van 4 waardoor het boetebedrag uitkomt op € 10.800,-)   

Belang indienen van een zienswijze  
Het bedrijf kan dan 2 weken na dagtekening van de kennisgeving een zienswijze indienen wat het 
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bedrijf ook doet met steun van het KVGO omdat het KVGO van mening is dat het bedrijf niets te 
verwijten valt. Hoewel het vrijwel standaard het geval is dat de zienswijze niet leidt tot matiging of 
kwijtschelding – zoals ook in dit geval - is het wel van belang altijd een zienswijze in te dienen. De 
inspectie dient namelijk op deze zienswijze in te gaan in de uiteindelijke boetebeschikking en dient 
goed te motiveren waarom er mede gezien de aangevoerde gronden in de zienswijze er geen reden is 
tot matiging of “kwijtschelding” van het gehele boetebedrag. Aan de hand van deze motivering kan 
men zien welke extra gronden en/of bewijsmateriaal men in de bezwaarfase moet indienen zoals ook 
hier het geval is. 

Boetebeschikking, verwijtbaarheid, matigingsgronden en bezwaar. 
In augustus 2016 ontvangt het bedrijf de boetebeschikking. Zoals verwacht, leidt de zienswijze niet 
tot matiging of kwijtschelding van de boete. Voor de bespreking is het van belang om even bij de rol 
van verwijtbaarheid en de boetemachtigingsgronden stil te staan omdat wij merken dat hierover veel 
misverstand aanwezig is bij de leden. 
 
Verwijtbaarheid overtreding 
In de Arboregelgeving is verwijtbaarheid geen bestanddeel van de bepalingen die het opleggen van 
een boete voorschrijven. Dit betekent dat verwijtbaarheid ook niet moet worden aangetoond als 
vaststaat dat de Arboregelgeving is overtreden. Bij het ontbreken van volledige verwijtbaarheid kan 
geen boete worden opgelegd. Verder kan de boete worden beperkt indien er sprake is van een 
beperkte mate van verwijtbaarheid. 

Geheel of gedeeltelijk ontbreken van verwijtbaarheid 
Van (gedeeltelijk) ontbreken van verwijtbaarheid is sprake als de werkgever alles heeft gedaan wat in 
redelijkheid van hem kon worden verwacht om in de concrete situatie de overtreding te voorkomen. 
De werkgever dient zelf deze inspanningen aan te voeren en aan te tonen dat die zijn uitgevoerd. 
Alleen die inspanningen zijn van belang die zijn gericht op het voorkomen van de overtreding in het 
concrete geval. Daarbij wordt rekening gehouden met het doen of nalaten van de werkgever indien 
dat heeft bijgedragen aan de overtreding. 

Inspanningen die leiden tot matiging (de 4 matigingsgronden) 
Verleden jaar heeft het KVGO u al ingelicht dat het boetebeleid is aangepast en het nieuwe 
boetebeleid in ieder geval 4 matigingsgronden kent die elk afzonderlijk leiden tot een matiging 25% 
indien daaraan wordt voldaan. Deze gronden stoelen op art. 5:46, 2e lid Algemeen wet 
bestuursrecht (Awb) waarbij op grond van dit artikel ook nog andere relevante inspanningen tot 
matiging kunnen leiden. Verder is meegedeeld dat ook al voldoet u niet aan volledig aan elk van 
deze vier gronden afzonderlijk er toch nog gematigd kan worden omdat u anders op gelijk voet zou 
worden behandeld als een werkgever die helemaal niets doet zoals uit de jurisprudentie van de Raad 
van State blijkt. 
 
De vier standaardmatigingsgronden voor de Aboboetes zijn: 

1. De risico’s van de concrete werkzaamheden zijn voldoende geïnventariseerd en is er is een 
veilige werkwijze ontwikkeld die voldoet aan de vereisten van de Arboregelgeving. 

2. De noodzakelijke randvoorwaarden zijn gecreëerd voor het toepassen van een veilige werkwijze. 
3. Er zijn afdoende instructies gegeven. 
4. Er is afdoende toezicht gehouden. 

Behandeling boeterapport en bezwaar 
Wat matigingsgrond 1 betref wordt gezegd dat hoewel de machine is opgenomen in de RI&E er niet 
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op de risico’s wordt ingegaan van de concrete werkzaamheden die geleid hebben tot het ongeluk en 
niet wordt beschreven hoe er veilig met de machine kan worden gewerkt. 

Ad 1 Bezwaar over bevindingen RI&E en veilige werkwijze  
Van belang is dat het hier gaat om een CE-gemarkeerde machine die dus geacht wordt “veilig” te zijn. 
Men moet alleen aanvullende maatregelen treffen indien bij het werken duidelijk zichtbare onveilige 
situaties kunnen ontstaan. De inspectie heeft onderzocht of het bedrijf een RI&E heeft en of de 
machine en de risico’s van het werken daarmee met name die hebben geleid tot het ongeluk, zijn 
geïnventariseerd. Hoewel de machine is opgenomen in de RI&E vindt de inspecteur echter dat de 
risico’s van de machines niet zijn beoordeeld of geïnventariseerd noch dat de risico’s van de concrete 
werkzaamheden die tot het ongeluk hebben geleid zijn geïnventariseerd en een veilige werkwijze is 
bepaald.  

Het bedrijf heeft de stansmachine in de RI&E beschreven maar ten onrechte ging de inspectie ervan 
uit dat er niet specifiek op de risico’s is ingegaan van de werkzaamheden met de machine die tot het 
ongeluk hebben geleid. Het KVGO heeft samen met het Dienstencentrum de RI&E van het bedrijf 
bekeken. We zijn er achter gekomen dat de inspectie niet de volledige beschrijving van de machine 
had. Dit heeft er mee te maken of een machine algemeen is beschreven in de RI&E of als specifieke 
machine is toegevoegd door het bedrijf. De juiste stukken zijn alsnog i.v.m. het bezwaar verstrekt. 

De vraag is of het bedrijf het risico van knelgevaar had moeten onderkennen en had moeten 
opnemen als risico in de RI&E en aan de hand daarvan in het plan van aanpak veiligheidsmaatregelen 
had moeten opnemen. De inspectie vindt dat dit het geval is. Hier hebben we bezwaar tegen 
gemaakt.  
 
Bezwaar: De desbetreffende stansmachine is door de fabrikant CE-gemarkeerd en op bepaalde 
plaatsen heeft hij de machine voorzien van het waarschuwingsteken voor knelgevaar. Echter de 
fabrikant heeft geen waarschuwing aangebracht op of bij de ventilatorvoet. In de 
gebruikshandleiding wordt nergens gewezen op een mogelijk knelgevaar bij de ventilatorvoet 
(anders zou de ventilatorvoet moeten zijn voorzien van het gevarenteken of afgeschermd dienen te 
zijn). In de gebruikshandleiding staat ook niet dat de fijnafstelling dient te gebeuren bij niet in 
werking zijnde machine hetgeen ook niet gebruikelijk is en in dit geval ook niet mogelijk is. Het 
uitzetten van de machines is ook nooit door de leverancier geïnstrueerd tijdens de opleiding van de 
medewerkers. Ook is gewezen op het feit dat een dergelijk ongeval bij de ventilatorvoet niet te 
verwachten zou zijn omdat dit zich nog nooit eerder heeft voorgedaan. Dit is ook de reden waarom 
het niet is opgenomen als een standaardgevaar in de branche-RI&E-Grafimedia. Het KVGO heeft ook 
nog verscheidene deskundigen geraadpleegd die soms al meer dan 40 jaar in het vak zitten en verder 
ook haar buitenlandse zusterorganisaties die allemaal verklaren nooit van een dergelijk ongeluk te 
hebben meegemaakt of daarvan te hebben gehoord. 

Ad 2. De noodzakelijke randvoorwaarden zijn gecreëerd voor het toepassen van een veilige 
werkwijze 

Hierbij gaat het in dit geval of de noodzakelijke beschermingsmiddelen ter beschikking zijn gesteld en 
of er sprake is van een deugdelijk arbeidsmiddel (veilige machine). Wat betreft de deugdelijkheid van 
de machine gaat het erom dat die niet bij de ventilatorvoet is afgeschermd. Bezwaar: om de redenen 
zoals onder ad1 zijn genoemd, behoefde dit niet te worden onderkend.  

Een andere randvoorwaarde zou zijn het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen: in dit 
geval het dragen van veiligheidshandschoenen. De werkgever wordt verweten dat hoewel hij die 
verstrekt heeft aan werknemer hij er niet op toegezien heeft dat de werknemer de 
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veiligheidshandschoenen ook daadwerkelijk droeg. Bezwaar: er was gezien hetgeen onder ad 1 is 
gezegd ook geen reden om veiligheidshandschoenen te gebruiken en verder kan de fijnafstelling ook 
niet goed gebeuren met deze handschoenen aan. 

 

Ad 3. Er zijn afdoende instructies gegeven 
Volgens de boetebeschikking was de werknemer niet goed geïnstrueerd voorafgaand aan de 
werkzaamheden om deze veilig uit te voeren en dit zou nergens uit de overlegde stukken voor het 
boeterapport en uit de zienswijze blijken. Bezwaar: Deze vaststelling is echter onjuist en omdat er 
wel degelijk is op gewezen dat de werknemers een uitgebreid opleidingstraject hebben gehad, dat 
heeft bestaan uit bedienings- als uit veiligheidsinstructies. E.e.a. stond ook de verklaringen van de 
werknemers. Ook worden de werkzaamheden uitgevoerd zoals de werknemers zijn geïnstrueerd. 
Voor het bezwaarschrift is de verklaring van de werknemer nader aangevuld zodat e.e.a. duidelijker 
werd. Het feit dat zich sinds de aanschaf van de machines in 2003 nooit een ongeluk heeft 
voorgedaan met de machine is het gevolg van de toen adequaat geachte instructies.  

Ad 4. Is er afdoende toezicht gehouden (en is er een sanctiebeleid) 

De vraag of er voldoende feitelijk toezicht wordt gehouden hangt af van de aard van de 
werkzaamheden van het geval, zoals de aard van de werkzaamheden, de ervaring van de 
werknemers en zijn positie binnen het bedrijf. Het feitelijk toezicht dient zodanig te zijn ingekleed dat 
de werknemers aangemoedigd dan wel geprikkeld worden zich aan de veiligheidseisen te houden.  

De werkgever heeft verklaard dat zijn toezicht erop gericht is dagelijks te controleren of de 
medewerkers zich aan de afgesproken procedures houden. De boeteoplegger is echter van mening 
dat niet kan worden bepaald in hoeverre de werkgever genoemde werkplekinspecties toezien op de 
onderhavige situatie. Dit ook omdat uit het boeterapport blijkt de werknemers zelfstandig hun 
werkzaamheden uitvoeren. Verder blijkt daaruit ook dat er een planner is die “regelmatig” op de 
werkvloer komt en mensen op hun gedrag aanspreekt. Echter niet blijkt uit het boete rapport wat 
regelmatig is! Volgens de boetoplegger blijkt daarom onvoldoende hoe het toezicht is georganiseerd 
in het bedrijf om de overtreding te voorkomen.  

Bezwaar: in het boete rapport verklaart de getroffen medewerker zelf dat hij met de collega’s en de 
planner tezamen toezicht houdt op de werkvloer en hij en zijn collega’s volgens de afgesproken 
voorschriften werken en alle benodigde veiligheidsregels genomen waren. Hij verklaart ook dat hij 
vlak voor het ongeluk nog de planner heeft gesproken en dat de planner regelmatig langs komt en 
vraagt hoe het gaat. Hierop wordt ook gewezen tijdens de hoorzitting en nog eens benadrukt dat de 
planner verscheidene keren per dag aanwezig is op de werkvloer om o.a. met getroffen werknemer de 
werkzaamheden door te nemen. Ook behoren de uitgevoerde handelingen tot de vaste werkwijze die 
in over eenstemmig met de aangeleerde procedures sinds 2003 een aantal keren per dag worden 
uitgevoerd. Zowel door planner, de directie en andere werknemers hebben dit heel vaak gezien en dit 
heeft dus nooit tot aanspreken geleid omdat deze handelingen geheel in overeenstemming met de 
procedure werden uitgevoerd. 

Uit de boetebeschikking blijkt ook dat bij afwijzing van deze matigingsgrond door de boeteoplegger 
een rol heeft gespeeld dat er geen “sanctiebeleid” zou zijn. Deze conclusie stoelt op de volgende 
vragen in het boeterapport. Vraag in boeterapport aan werknemer: “Bent u weleens of op de dag van 
het ongeval aangesproken door de toezichthouder van het bedrijf omdat u zich niet aan de 
voorschriften/instructies hield.”. Antwoord werknemer: “Nee.”. Vraag aan werkgever: “Is de getroffen 
werknemer weleens of op de dag van het ongeval aangesproken door de toezichthouder van het 
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bedrijf omdat u zich niet aan de voorschriften/instructies hield.”. Antwoord werkgever: “Nee.”. Vraag 
aan werkgever: “Zijn er weleens werknemers gesanctioneerd omdat zij zich niet hielden aan de 
voorschriften/instructies.”. Antwoord werkgever: “Nee.”. 

Bezwaar: Uit het voorgaande wordt ten onrechte afgeleid dat er geen sanctiebeleid zou zijn. Dat is er 
wel en is neergelegd in het huishoudelijk reglement waarbij ook is vastgelegd wat de sancties zijn bij 
het overtreden van de voorschriften. Echter het is slechts in het verre verleden één keer noodzakelijk 
geweest om een sanctie op te leggen en dit had niet met arbeidsveiligheid te maken. Als er geen 
overtredingen zijn dan kunnen er ook geen sancties worden opgelegd. 

Uitspraak: bezwaar is gegrond 
Het bezwaar wordt toegekend omdat niet kan worden vastgesteld op basis van het boeterapport en 
gezien de aangevoerde bezwaren of de betreffende werkzaamheden wel of niet mochten worden 
verricht met een in werking zijnde machine en daarom kan er ook geen boete worden opgelegd. Het 
boetebesluit wordt herroepen en de boete wordt gematigd tot nihil. 

 

 
 

 


