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34 375 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in 
verband met de versterking van de 
betrokkenheid van de werkgevers en 
werknemers bij de arbodienstverlening, de 
preventie in het bedrijf of de inrichting van de 
werkgever en de randvoorwaarden voor het 
handelen van de bedrijfsarts, en enige andere 
wijzigingen 

Nr. 11  AMENDEMENT VAN DE LEDEN ULENBELT EN TANAMAL TER 
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81 

Ontvangen 6 september 2016 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In de aanhef van onderdeel 3 wordt «vijf onderdelen» vervangen 
door: zes onderdelen. 

2. In onderdeel 3 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van 
onderdeel i door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

j. de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen betreffende het 
algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, bedoeld in artikel 3. 

3 In onderdeel 6 wordt in het vijfde lid, «onderdelen f tot en met i» 
vervangen door: onderdelen f tot en met j. 

4. In onderdeel 7 wordt in het vijftiende lid, «onder g en h» vervangen 
door: onder g, h en j. 

II

In artikel I, onderdeel E, onderdeel 2, wordt in het zesde lid, «onder a en 
onder d tot en met i» vervangen door: onder a en onder d tot en met j. 

III

In artikel I, onderdeel F, onderdeel 2, wordt in het zesde lid, «artikel 14, 
tweede lid, onder g en h» vervangen door: artikel 14, tweede lid, onder g, 
h en j. 

1 Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.
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Toelichting  

Om beroepsziekten te voorkomen is het belangrijk dat de bedrijfsarts 
adviezen geeft over preventieve maatregelen die de werkgever kan 
treffen. Door dit amendement wordt dit geregeld door advisering over 
preventie als minimale vereiste op te nemen in het basiscontract. 

Ulenbelt
Tanamal
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