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Arbobesluit onderdelen 
zwangerschap en Jeugdigen 

 

Onderstaand staan de belangrijkste artikelen van het Arbobesluit waarin 
specifieke eisen gesteld worden met betrekking tot de zwangere werknemer. 
 
Afdeling 9. Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie  
 
Artikel 1.40. Definitie 
In deze afdeling wordt verstaan onder richtlijn: Richtlijn nr. 92/85/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 19 oktober 1992 betreffende maatregelen ter bevordering 
van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van werkneemsters tijdens de 
zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie (PbEG L 348). 
 
Artikel 1.41. Risico-inventarisatie en -evaluatie  
Indien in een bedrijf of inrichting een zwangere werknemer of een werknemer tijdens de 
lactatie werkzaam is of pleegt te zijn, wordt in de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld 
in artikel 5 van de wet, in het bijzonder aandacht besteed aan de niet-limitatieve lijst van 
agentia, procédés en arbeidsomstandigheden, opgenomen in bijlage I bij de richtlijn 
 
Artikel 1.42. Organisatie van de arbeid 
1 Onverminderd artikel 4:5 van de Arbeidstijdenwet, organiseert de werkgever de arbeid 
van een zwangere werknemer en een werknemer tijdens de lactatie zodanig, richt de 
arbeidsplaats zodanig in, past een zodanige productie- en werkmethode toe en laat 
zodanige arbeidsmiddelen gebruiken, dat de arbeid voor die werknemer geen gevaren met 
zich kan brengen voor haar veiligheid en gezondheid en geen terugslag kan veroorzaken op 
de zwangerschap of lactatie. 
 
2 Indien nakoming van het eerste lid redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt door een tijdelijke 
aanpassing van de arbeid of door een tijdelijke aanpassing van de arbeids- en rusttijden 
voorkomen dat gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de zwangere werknemer en de 
werknemer tijdens de lactatie wordt veroorzaakt, en wordt voorkomen dat een terugslag 
kan worden veroorzaakt op de zwangerschap of lactatie. 
 
3 Indien nakoming van het tweede lid redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt aan de zwangere 
werknemer en de werknemer tijdens de lactatie tijdelijk andere arbeid gegeven. 
 
4 Indien nakoming van het derde lid redelijkerwijs niet mogelijk is, worden de zwangere 
werknemer en de werknemer tijdens de lactatie tijdelijk vrijgesteld van het verrichten van 
arbeid. 
 
Artikel 1.42a. Voorlichting 
De werkgever zorgt voor doeltreffende voorlichting over de risico’s van de arbeid tijdens 
zwangerschap en lactatie en de maatregelen die zijn genomen om de risico’s te voorkomen. 
De voorlichting vindt plaats binnen twee weken nadat de zwangere werknemer of 
werknemer tijdens de lactatie aan de werkgever heeft gemeld zwanger te zijn dan wel 
werkzaam te zijn tijdens de lactatie. 
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Arbobesluit onderdelen 
zwangerschap en Jeugdigen 

 

Verplichtingen in het Arbobesluit met betrekking tot Jeugdigen 
 
§ 2. Jeugdigen 
 
Artikel 4.104. Schakelbepaling  
In aanvulling op het bepaalde bij of krachtens dit hoofdstuk, gelden voor jeugdige werknemers 
tevens de in deze paragraaf genoemde voorschriften en verboden. 
 
Artikel 4.105. Arbeidsverboden voor gevaarlijke stoffen en biologische agentia 
1 Jeugdige werknemers verrichten geen arbeid met of worden niet blootgesteld aan een 
gevaarlijke stof die voldoet aan criteria voor een of meer van de volgende gevarenaanduidingen 
als bedoeld in EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels: H-
zinnen 300, 301, 310, 311, 317, 330, 331, 334, 340, 341, 350, 350i, 351, 360, 360F, 360D, 360FD, 
360Fd, 360Df, 361, 361f, 361d, 361fd, 362, 370, 371, 372 of 373. 
 
2 Jeugdige werknemers verrichten geen arbeid met of worden niet blootgesteld aan biologische 
agentia van categorie 3 of 4, bedoeld in afdeling 9 van dit hoofdstuk. 
 
3 Voorts verrichten jeugdige werknemers geen arbeid aan of met kuipen, bassins, leidingen of 
reservoirs waarin zich een of meer van de in het eerste of tweede lid bedoelde stoffen of 
biologische agentia bevinden. 
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