
Arbo en vrijwilligers in natuur en landschap Algemeen 

Recent onderzoek van de Inspectie SZW onder vrijwilligers in natuur en landschap, onthulde dat er in 

deze wereld veel onduidelijkheid heerst over wie precies welke Arbo verantwoordelijkheden heeft, 

wie waar aan moet voldoen en hoe dat moet gebeuren. Ook bleek dat onder deze vrijwilligers een 

laag Arbo verantwoordelijkheidsbesef heerste. Dat deze situatie niet zonder risico’s is, bleek uit 

enkele fatale ongelukken, die zich in den lande voordeden. In het overleg dat LandschappenNL 

daarna met de Inspectie SZW had, bleek dat de vele soorten vrijwilligersgroepen en de vele 

samenwerkingsverbanden met andere partijen, de onduidelijkheden rond Arbo 

verantwoordelijkheden, alleen maar versterkten. In vervolggesprekken zijn de onderlinge 

verantwoordelijkheden verder uitgewerkt en zijn afspraken gemaakt over de rol die de 

Landschappen, ten aanzien van groepen die bij haar zijn aangesloten daarbij zullen spelen. 

Informeren en faciliteren staan daarbij centraal. 

 

Wie is waar voor verantwoordelijk bij zelfstandig werkende vrijwilligers? 

De wettelijke verantwoordelijkheid voor veilige en gezonde werkomstandigheden van vrijwilligers ligt 

bij “degene bij wie vrijwilligers werkzaam zijn” (art. 9.5a Arbobesluit). Echter in de Arbowet noch het 

Arbobesluit wordt nader gedefinieerd wie moet worden aangemerkt als "degene bij wie vrijwilligers 

werkzaam zijn". Theoretisch kan dat de terreineigenaar zijn, maar ook de vrijwilligersgroep zelf of 

een bredere stichting onder wie de vrijwilligersgroep valt. 

Veelal geldt dat hiermee de terreineigenaar wordt bedoeld. Die is formeel altijd 

eindverantwoordelijk voor de naleving van Arbo wet- en regelgeving. Maar in de wereld van vrijwillig 

natuurbeheer, -monitoring en -bescherming, bestaan vele constructies en samenwerkingsverbanden, 

die de wettelijke verantwoordelijkheid voor de toepassing van Arbo wet en regelgeving, diffuus 

maakt. Weliswaar blijft de terreineigenaar formeel eindverantwoordelijk, maar andere betrokkenen 

krijgen ook een deel van de verantwoordelijkheden op zich gelegd. Welke verantwoordelijkheden 

precies verschilt van geval tot geval en zal ook in geval van calamiteiten per situatie beoordeeld 

worden. In de wet is daarom niet omschreven wie precies verantwoordelijk is. Belangrijk is of de 

vrijwilligersgroep of organisatievorm van waaruit gewerkt wordt, afspraken heeft gemaakt met de 

terreineigenaar, of er een onderlinge verdeling van functies of taken is en of de vier altijd geldende 

verplichtingen door iedereen zijn nageleefd (hierover zo dadelijk).  

 

Afspraken met de terreineigenaar over Arbo verplichtingen 

Zelfstandig werkende groepen horen over de toepassing van Arbo wet– en regelgeving afspraken te 

maken met de terreineigenaar van hun werkgebied(en). Daarbij moet worden vastgelegd hoe zij de 

verantwoordelijkheden ten aanzien van Arbo zullen verdelen. Om hierbij behulpzaam te zijn heeft 

LandschappenNL het Formulier Checklist Gedeelde Verantwoordelijkheid ter beschikking gesteld. 

Deze is onderaan de vorige pagina bij de downloads op te halen 

Bij de gedeelde verantwoordelijkheid is het gezamenlijk in kaart brengen van de terreinrisico’s van 

groot belang. Deze risico’s heeft niet iedereen direct voor ogen. Daarom stelt Landschap Noord-

Holland de Vragenlijst Risico’s terrein, ter beschikking. Te downloaden onderaan vorige pagina. 

 



 

De Vier Verplichtingen voor alle zelfstandig werkende 

vrijwilligersgroepen !! 

 

Ondanks dat van geval tot geval verschilt wie waar precies voor verantwoordelijk is, zijn er toch 

duidelijke wettelijke verplichtingen en richtlijnen voor vrijwilligersgroepen in natuur en landschap 

geformuleerd, waaraan zij altijd dienen te voldoen: 

Deze wettelijke verplichtingen zijn:  

 

1. Voor alle natuur beherende, tellende of beschermende vrijwilligers geldt dat zij bij 

activiteiten die een ernstig risico met zich meebrengen verplicht zijn om een RIE te maken. 

Zo geldt dit in alle gevallen dat vrijwilligers te maken krijgen met biologische agentia, 

gevaarlijke stoffen, bij hoog risicovolle werkzaamheden, of  bij zwaar belastend fysiek werk. 

2. Natuur beherende, tellende of beschermende vrijwilligersgroepen dienen hun deelnemers 

altijd de bij de werkzaamheden en de te gebruiken gereedschappen of machines persoonlijke 

beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen. Deze dienen gebruikt te worden. 

3. Natuur beherende, tellende of beschermende vrijwilligersgroepen dienen altijd voorafgaand 

en eventueel ook in het veld, veiligheidsinstructies te geven over de risico’s van het werk, het 

terrein en de te gebruiken gereedschappen en machines. 

4. Natuur beherende, tellende of beschermende vrijwilligersgroepen dienen altijd tijdens de 

werkzaamheden toezicht te houden op de toepassing van de Arbo wet en voorschriften 

volgens de gegeven instructies. 

 

Producten van Landschap Noord-Holland die helpen om aan de verplichtingen 

te voldoen. 

 

1. Om aan de 1e verplichting te kunnen voldoen stelt Landschap Noord-Holland een digitaal 

Werkvoorbereidingsformulier ter beschikking. Deze is spoedig ook via een App te gebruiken 

Onderdeel van dit formulier is ook een RIE voor biologische agentia, risicovolle 

werkzaamheden of werken met gevaarlijke stoffen. Onder op vorige pagina te downloaden  

2. Om aan de 2e verplichting te voldoen stelt Landschap Noord-Holland altijd bij te lenen 

gereedschappen en machines de bijbehorende persoonlijke beschermingsmiddelen ter 

beschikking. Ook zorgt zij voor de goede staat van deze materialen. 

3. Om aan de 3e verplichting te kunnen voldoen heeft Landschap Noord-Holland de online 

leermodule Effectieve Instructie ontwikkeld. Deze is te volgen via de website Leerjegroen.nl    

4. Om aan de 4e verplichting te voldoen stelt Landschap Noord-Holland via Leerjegroen.nl  de 

online leermodule Toezicht tijdens de werkzaamheden ter beschikking 

Verder stelt Landschap Noord-Holland voor alle werkzaamheden in natuur en landschap Arbo 

infobladen per werktype ter beschikking, waarop te zien is welke Arbo richtlijnen hierbij van 

toepassing zijn. Let hierbij op; bij speciale categorieën deelnemers gelden aanvullende 



Arborichtlijnen. Bijvoorbeeld als onervaren mensen of jongeren komen meewerken. Ook die vindt u 

bij de infobladen. 


