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10.1 Wat u moet weten 
 
De ARBO-wet regelt de algemene zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn, op het gebied van de 
arbeid. De ARBO-wet heet voluit de Arbeidsomstandighedenwet en heeft als doel het garanderen van 
een acceptabel niveau van veiligheid en gezondheid voor werknemers. Daarom verplicht de ARBO-
wet werkgevers om een ARBO-beleid te voeren en alle bij of krachtens de Arbowet gestelde 
voorschriften na te leven.  
Sinds 15 maart 2006 geldt deze verplichting alleen nog voor vrijwilligersorganisaties, en dus ook de 
sportvereniging, die vrijwilligers meer vergoeden dan de € 150,- per maand dan wel indien 40 uur per 
week of meer betaalde arbeid wordt verricht. 
 
Vanaf 15 maart 2006 hoeven organisaties waar vrijwilligers werken - en dan alleen die vrijwilligers die 
uitsluitend een vergoeding of verstrekking ontvangen van ten hoogste € 150,- per maand en € 1.500,- 
per jaar - niet meer aan alle verplichtingen van de ARBO-wet te voldoen  
Het gaat dan ondermeer om de artikelen over de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek en het gehele ARBO-besluit met uitzondering van de 
verplichtingen die betrekking hebben op zeer ernstige risico’s zoals valgevaar (bijvoorbeeld de 
verbouwing van een clubhuis), het werken met gevaarlijke stoffen en biologische agentia (zoals 
virussen of vaccins) of met professioneel vuurwerk.  
Vrijwilligersorganisaties hoeven ook geen preventiemedewerker of bedrijfshulpverlener meer aan te 
stellen. 
Voor jonge vrijwilligers tot 18 jaar en vrijwilligers die zwanger zijn of borstvoeding geven blijven 
aanvullende bepalingen van kracht. 
De vrijwillige brandweer en politie vallen buiten de vrijstelling. Voor hen blijft de ARBO-wet van 
toepassing. Dit geldt ook voor mensen die vanuit een uitkering op proef gaan werken. 
Ook de betaalde werknemers bij een vrijwilligersorganisatie vallen buiten de vrijstelling! Wel blijft de 
vrijstelling bestaan dat vrijwilligersorganisaties, waar 40 uur per week of minder betaalde arbeid wordt 
verricht, zijn vrijgesteld van de verplichting een ARBO-dienst in te schakelen voor het toetsen van de 
RI&E. Let wel: die '40 uur' is geen gemiddelde. Er wordt per week gerekend. Als er één week meer 
dan 40 uur betaalde arbeid wordt verricht is de vrijstelling niet van toepassing. 
 
LET OP! 
De algemene zorgplicht en de verplichtingen inzake voorlichting en onderricht blijven onverkort gelden 
voor alle vrijwilligers. Voorlichting is van buitengewoon belang om de vrijwilligers op de hoogte te 
stellen van de risico’s die aan de werkzaamheden zijn verbonden, alsmede de maatregelen die erop 
gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken. 
De algemene zorgplicht bekent dat de arbeidsomstandigheden dusdanig dienen te zijn dat zij de 
veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers waarborgen. Houd dus bij het bepalen van het 
beleid altijd rekening met de gevolgen van dit beleid voor de arbeidsomstandigheden. Het lijkt 
verstandig toch iets van een verkorte RI&E uit te voeren, om na te gaan of er bepaalde zaken met 
betrekking tot de arbeidsomstandigheden aangepakt moeten worden.  
Houdt de vrijwilligersorganisatie dan wel de werkgever zich niet aan de voorschriften, dan kan dat tot 
strafrechtelijke of bestuurlijke sancties leiden, maar ook tot civielrechtelijke aansprakelijkheid. 
 
ALS DE VRIJSTELLING NIET VAN TOEPASSING IS 
Om tot een planmatige aanpak van het ARBO-beleid te komen moet de sportvereniging de RI&E 
uitvoeren. De RI&E brengt de risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen de 
vereniging in kaart. Systematisch wordt er bekeken welke risico's het werk kan meebrengen voor 
veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerker. 
Sinds de ARBO-wet op 1 juli 2005 is gewijzigd is er een nieuwe situatie waarin toetsing door een 
ARBO-dienst niet nodig is. Indien een sportvereniging minder dan 10 betaalde krachten in dienst 
heeft, is het toegestaan gebruik te maken van een standaard RI&E, als die in de CAO wordt 
vastgesteld. Het gaat dan om de zogenoemde branche-RI&E. Alle bestaande branche RI&E's zijn te 
vinden op www.rie.nl. 



De WOS, de Werkgevers Organisatie in de Sport, heeft in samenwerking met TNO-arbeid, een RI&E 
voor sportverenigingen ontwikkeld. De RI&E is een modulair opgebouwd instrument waarmee 
verenigingen op een eenvoudige manier hun RI&E kunnen uitvoeren en waarvan de uitkomst direct 
een plan van aanpak vormt.  
De RI&E voor sportverenigingen is via de site http://www.werkenindesportvereniging.nl gratis te down-
loaden. De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en de Koninklijke Nederlandse Voetbal 
Bond (KNVB) hebben een sporttakspecifieke aanvulling gemaakt die eveneens via deze site zijn te 
downloaden. NOC*NSF ondersteunt de ontwikkelde RI&E voor sportverenigingen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het WOS-bureau of kijken op http://www.w-o-s.nl 
 
Indien u de RI&E voor uw sportvereniging gaat uitvoeren adviseren wij u gebruik te maken van de 
RI&E voor sportverenigingen (te downloaden via bovengenoemde site).  
 
Na het invullen van de RI&E moet de vereniging een plan van aanpak maken. Het plan van aanpak 
richt zich natuurlijk op de aandachtspunten waaraan iets gedaan moet worden. Na het invullen van 
een checklist doet u daarom het volgende: 
|1.|U bepaalt wat in uw organisatie de belangrijkste risico's zijn, ook voor de vrijwilligers.| 
|2.|Op basis daarvan maakt u een plan van aanpak:| 
||- Daarin maakt u allereerst een overzicht van de prioriteiten: Wat zijn de belangrijkste risico's 
waaraan u iets moet doen? U kijkt daarbij naar het aantal mensen dat een risico loopt en naar de 
risico's waarbij echt grote schade aan de gezondheid of de veiligheid te verwachten is.| 
||- Voor de actiepunten die uit dit overzicht naar voren komen, beschrijft u de voorzorgsmaatregelen 
die u gaat treffen. Oftewel: Wat gaat u doen om het risico weg te nemen of te verminderen?| 
Indien u gebruik maakt van de RI&E voor sportverenigingen dan wordt automatisch een plan van 
aanpak gegenereerd, waarin u prioriteiten kunt stellen. 
 
De Bedrijfshulpverlener 
Naast de RI&E en het plan van aanpak moet elke sportvereniging die niet onder de vrijstelling valt - 
afhankelijk van de grootte van de vereniging - een of meerdere bedrijfshulpverleners (BHV'er) 
aanstellen. De taken van de BHV'er zijn: het verlenen van eerste hulp, het beperken en bestrijden van 
brand, ontruiming en communicatie. 
Per 50 personen die onder de verantwoordelijkheid van de vereniging aanwezig zijn (werknemers of 
vrijwilligers) of deelnemen aan de activiteiten van de vereniging, moet er minimaal 1 BHV'er zijn. Bij 
grote evenementen geldt de 1%-regeling, dat wil zeggen dat bij een evenement met 2000 bezoekers 
er 20 BHV'ers moeten zijn. 
De BHV'er kan bij kleine verenigingen waarschijnlijk niet altijd aanwezig zijn, zorg daarom altijd voor 
voldoende EHBO'ers en goed gevulde EHBO koffers. 
 
De preventiemedewerker 
Ook heeft de wetswijziging van 1 juli 2005 geleidt tot de verplichting dat elke werkgever, dus ook de 
sportvereniging als werkgever, een preventiemedewerker moet aanstellen. De preventiemedewerker 
is een deskundige werknemer die verstand heeft van de vigerende wet- en regelgeving met betrekking 
tot arbeidsomstandigheden en de veiligheid en gezondheid bij de dagelijkse werkzaamheden binnen 
de vereniging. Bij kleinere verenigingen, minder dan 15 werknemers, mag die preventiemedewerker 
ook de werkgever zelf zijn. Dat wil zeggen dat iemand van het bestuur die functie mag uitoefenen. 
 
Om tot een goed ARBO-beleid te komen is het van belang dat het bestuur van de vereniging ervoor 
zorgt dat hulp- en preventiemedewerkers worden aangesteld. Deze medewerkers maar ook het 
bestuur moeten de werknemers en vrijwilligers doeltreffend inlichten over de te verrichten 
werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt welke 
maatregelen zijn genomen, die erop gericht zijn deze risico's te voorkomen of te beperken. Tevens 
zorgen zij ervoor dat de medewerkers en vrijwilligers kennis hebben over de wijze waarop de 
deskundige bijstand in organisatie is georganiseerd. 



10.3 Extra informatie 
 
 10.3.1 Arbocheck voor sportverenigingen 
 
 
10.3.1. Arbocheck Sportverenigingen 
 
De Arbocheck voor sportverenigingen vind u in bijlage 1 van dit hoofdstuk. 


