
   42 Glas in Beeld

Lik op stuk per 1 september – ook voor ZZP’er

De Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie, handhaaft vanaf 1 september 

de tilnorm streng. Geen waarschuwing meer en veertien dagen de tijd te 

voldoen aan de arbeidsomstandigheden, maar onmiddellijk het werk stilleggen 

en boetes uitdelen die tot 3.600 euro kunnen oplopen per overtreding. Dat 

is het nieuwe beleid van de Inspectie. Wie zwaarder tilt dan 25 kilogram, is 

onmiddellijk het haasje.

handhaaft tilnorm streng
Inspectie SZW 

Het ziekteverzuim in de bouw bedraagt 

5,5 procent; 45 procent daarvan is te 

wijten aan te zware fysieke belasting. 

De gemiddelde directe loonkosten van 

dit verzuim worden becijferd op 750 

euro per persoon per jaar. De Inspectie 

SZW gaat daarom de komende vier 

jaar extra controleren of de regels in de 

bouw om uitval te voorkomen, worden 

nageleefd. Doel ervan is werkgevers te 

bewegen meer maatregelen te nemen, 

zodat meer bouwvakkers gezond hun 

pensioen halen. Informatie over na-

latige bedrijven kan worden gemeld 

bij de Inspectie die een top 15 van 

lichamelijk zware beroepen in de bouw 

heeft opgesteld en in die sectoren de 

komende vier jaar strenger zal contro-

leren op goed naleven van de Arbore-

gels. Glaszetter is een van die zware 

beroepen - net zoals blokkenstellers 

in de ruwbouw, betonstaalvlechters, 

metselaars en monteurs van metalen 

dak- en gevelelementen. De Arboregels 

zijn simpel en duidelijk: volgens het 

Arbobesluit is 25 kilogram het maxi-

male gewicht dat één werknemer acht 

uur per dag, vijf dagen per week mag 

verplaatsen. Voor één glaszetter of 

glasmonteur dus een ruit van maximaal 

25 kilogram, voor twee maximaal 50 

kilogram en daarboven altijd gebruik 

maken van (til)hulpmiddelen.

Infodag

Op 12 juni heeft de Inspectie tijdens 

een informatiemiddag in het NBC te 

Nieuwegein haar gewijzigde beleid ten 

aanzien van fysieke belasting bekend 

gemaakt. Projectleider Leo de Jong 

van de Inspectie vertelde daar wat er 

wijzigt. ‘Feitelijk verandert er niets, want 

de regels waren er al, maar belangrijk 

verschil is dat we nu strenger gaan 

handhaven en er ter plekke boetes wor-

den opgelegd. Onze inspecteurs letten 

op praktische zaken. Per beroepsgroep 

zullen we op een vijftal inspectiepunten 

Het ziekteverzuim in de bouw bedraagt 5,5 procent; 45 procent daarvan is te wijten aan te zware fysieke belasting.
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Vacuümapparatuur is handig voor het verticaal transport van glas.

Foto: A.L. van Veen Glasspecials

   MArco groothoff

hun lichaam te zwaar. Aan de andere 

kant onderschatten veel vooral jonge 

werknemers de risico’s. 

De dagvoorzitter, presentatrice Ju-

dith de Bruijn, liet de aanwezigen na 

vertoning van de film kort met elkaar 

discussiëren en hierbij kwam vooral het 

spanningsveld tussen werkgever en 

werknemer aan de oppervlakte. Ruim 

eenderde van de glaszetters heeft 

rugklachten daar ze hun schouders en 

rug overbelasten door te zwaar glas 

te sjouwen. De Jong: ‘De Inspectie wil 

met de extra handhaving onder andere 

bereiken dat werkgevers weten wat 

er van hen verwacht wordt om hun 

medewerkers beter te beschermen. 

Ook moeten ze de afspraken die in 

de branche zijn vastgelegd nakomen. 

Elke werkgever wordt geacht een pre-

ventiemedewerker te hebben die de 

regels goed kent. Daarnaast moet een 

werkgever uitzoeken wat de risico’s op 

de bouwplaats zijn en daar maatrege-

len tegen nemen. Werknemers moeten 

weten welke hulpmiddelen ze kunnen 

gebruiken om blessures te voorkomen.’

Presentatie over glas

‘Die hulpmiddelen zijn er ook voor glas-

zetters voldoende’, benadrukt Astrid de 

Groot van constructiebedrijf Muyen uit 

Tiel én producent van transport-, til-, 

plaats- en montagehulpmiddelen voor 

vlakglas. Samen met Rob Buijs, van 

het gelijknamige glasbedrijf uit Utrecht, 

hield ze in Nieuwegein een presentatie 

waarin de twee op praktische wijze 

uitlegden wat er in de praktijk vaak mis 

>>
De Gevelridder en glaswagen zijn praktische en veel 

gebruikte hulpmiddelen voor de glaszetter. Foto: Muyen

Meer informatie
www.inspectieszw.nl

www.muyen.com

www.tilhulpmiddel.nl

www.glasshandlingholland.com

www.montarent.nl

www.vandenborn.nl

www.lansing-unitra.nl

www.viavac.nl

www.topspininternational.nl

www.kenniscentrumglas.nl

www.glasbrancheorganisatie.nl

handhaven, waarbij de tilnorm de be-

langrijkste is. Zware glasplaten mogen 

bijvoorbeeld niet worden getild, maar 

moeten met hulpmiddelen worden 

geplaatst. Het is ook voor ons veel 

prettiger dat we nu ook echt kunnen 

optreden tegen bedrijven die de regels 

aan hun laars lappen, want er zijn vol-

doende bedrijven die het altijd al goed 

deden, maar zich vanwege de inzet van 

de juiste middelen al snel uit de markt 

prijsden. Die tijd is voorbij en hetzelfde 

geldt voor de inzet van ZZP’ers omdat 

zij wel zwaarder zouden mogen tillen. 

Ook wij stoorden ons er aan dat zij on-

gestoord hun gang konden gaan.’

De middag werd afgetrapt met de ver-

toning van een film van de Inspectie 

SZW waarin de problematiek goed 

inzichtelijk werd gemaakt. Er werd een 

aantal oudere werknemers geïnter-

viewd waarbij duidelijk te zien was dat 

zij lichamelijk waren versleten. Zelfs het 

pakken van een bord uit de keuken-

kast kostte een van hen grote moeite. 

In korte interviews werd een aantal 

knelpunten in de huidige bouwpraktijk 

benoemd. Werknemers voelen de druk 

van de baas om het werk binnen de 

termijn af te maken en belasten daarom 
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Glas makkelijk verplaatsen en monteren met een 

glasrobot, zoals hier de Winlet 350 Ventura. Foto: 

Monta-Rent

Nog zo’n praktisch hulpmiddel: de ruitensjouwer voor het 

laden, lossen en verplaatsen van glas. Foto: Muyen

gaat en met welke middelen de oplos-

sing vaak eenvoudig te vinden is. ‘De 

werkelijke verantwoordelijkheid ligt bij 

vier partijen: de wetgever en opdracht-

gever die de eisen stellen, de Inspectie 

die controleert, de uitvoererende werk-

gevers die er aan gehouden zijn ervoor 

te zorgen dat hun mensen het werk op 

de bouwplaats goed, volgens de arbo-

regels uitvoeren en tot slot de leveran-

ciers, zoals wij, die goede hulpmiddelen 

dienen te ontwikkelen en aan te bieden. 

Om die partijen draait het; de overige 

zorgen alleen maar voor ruis en als er 

werkelijk een calamiteit ontstaat, dra-

gen zij geen enkele verantwoording.’

Een veelgehoorde klacht is volgens De 

Groot dat de hulpmiddelen die ter be-

schikking worden gesteld niet worden 

gebruikt. Buijs gaf aan dat beroeps-

trots een reden is dat veel werknemers 

Ook ZZP’er gehouden aan arboregels
ZZP’ers dienen zich aan dezelfde arbovoorschriften te houden als medewerkers 

in loondienst, zo meldde GBO in maart reeds in haar uitgave Transparant. Een 

uitspraak van de Hoge Raad heeft duidelijk gemaakt dat ook ZZP’ers zich die-

nen te houden aan de wettelijke voorschriften zoals opgenomen in de Arbowet-

geving, maar ook aan de voorschriften zoals opgenomen in de van toepassing 

zijnde arbocatalogi. Een korte toelichting.

ZZP-ers zijn er in verschillende hoedanigheden. Als zij worden ingeleend door 

een bedrijf, dan zijn zij werknemer in de zin van de Arbowet. Werkt een ZZP-er 

onder gezag, dan is hij eveneens werknemer in de zin van de Arbowet. Dit was al 

zo en betekende dat de ZZP-er in de bouw voor de Inspectie SZW meestal al een 

werknemer was en nog steeds is. Nieuw is dat als een ZZP-er in de omgeving 

van andere werknemers werkt, maar niet ingeleend of onder gezag werkt, hij nu 

ook volledig  onder de werkingssfeer van de Arbowet valt. Deze aanpassing in 

de regelgeving maakt de controle en de handhaving op bouwplaatsen gemakke-

lijker. Iedereen op de bouwplaats moet zich immers aan dezelfde regels houden. 

Tevens maakt dit deels een einde aan de oneerlijke concurrentie van ZZP’ers en 

wordt handhaving van de regels door de Inspectie SZW eenvoudiger. De tijd dat 

ZZP’ers als cowboys over de bouwplaatsen lopen, is hiermee definitief voorbij.

hun lichaam onnodig zwaar belasten: 

‘Ze willen laten zien dat ze goed zijn in 

wat ze doen. Daar is op zich niets op 

tegen. Sterker: deze beroepstrots wil 

ik eigenlijk alleen maar aanmoedigen, 

maar de stoerdoenerij die hieruit voort-

komt moet wel worden voorkomen. De 

mate waarin dit lukt hangt af van een 

juiste voorbereiding: het opstellen van 

een protocol. Denk na, bekijk alles, 

wees kritisch. De regelgeving is er, de 

hulpmiddelen zijn beschikbaar, nu is 

het zaak dat deze in de praktijk op een 

juiste manier worden toegepast.’

Afdoende hulpmiddelen

Op 12 juni was het idee die partijen bij 

elkaar te brengen, maar de opkomst 

van 210 mensen was teleurstellend, 

mede gezien de omvang van de eer-

der genoemde vijf beroepssectoren 

waarop de Inspectie zich nu richt. 
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De Micoloto is in een gezamenlijk initiatief van de 

glassector ‘op maat’ ontwikkeld en bestemd voor het 

liften van glas tot 250 kilogram en maximaal 5 meter 

hoogte. Foto: Muyen

•	 	auto-	en	glasrasteelkranen	voor	het	

laden en lossen van glas,

•	 	de	Gevelridder,	in	vele	soorten	en	

maten, voor het verticaal transport 

en plaatsen van glas,

•	 	de	Micoloto,	twee	jaar	terug	via	de	

IPC-regeling van het ministerie van EZ 

door de glassector ontwikkeld en be-

stemd voor het liften van glas tot 250 

kilogram en maximaal 5 meter hoogte,

•	 	glasrobots	in	vele	soorten	en	maten,	

al of dan niet zelfrijdend, voor het 

verplaatsen en monteren van glas 

tot 500 kilogram.

In het NBC waren diverse stands inge-

richt waarin de momenteel beschikbare 

hulpmiddelen werden getoond. Ook 

stelt Inspectie SZW via haar site infor-

matie beschikbaar.   < 

Werken op grote hoogte, maar toch veilig en arbovriendelijk met een 

glasrobot. Hier maken medewerkers van A.L. van Veen Glasspecials gebruik 

van de Viavac-SL. Foto: A.L. van Veen Glasspecials

Toch merkt De Groot dat de bood-

schap via de media over is gekomen 

en het kwartje langzamerhand begint 

te vallen. ‘We zien een toename in het 

aantal vragen en ook de stijging in de 

verkoop van onze hulpmiddelen is al 

merkbaar.’ Een greep uit de belang-

rijkste middelen die op de markt ver-

krijgbaar zijn, overigens niet alleen van 

Muyen, zijn al vaker in Glas in Beeld 

aan de orde gekomen:

•	 	glaskarren,	ruitensjouwers,	glasdra-

gers en glassleeën voor het trans-

porteren van glas op de bouwplaats,

•	 	kanteldraaiwagens	voor	het	trans-

porteren en kantelen van glasplaten,
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