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Nationaal voorwoord
Deze norm is opgesteld door de internationale Technische Commissie ISO/PC 283 “Occupational
health and safety management systems”. Verdere details wat dat betreft worden verstrekt in het
Voorwoord bij deze norm.
De internationale norm werd door het Bureau voor Normalisatie (NBN) ongewijzigd geregistreerd en
gepubliceerd als Belgische norm.
De Nederlandstalige versie van deze norm is opgesteld door het NEN.

Nederlands voorwoord (NEN)
Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de internationale norm ISO 45001:2018. De
internationale norm heeft de status van Nederlandse norm.

Deze NBN-versie is grotendeels gebaseerd op de NEN-versie, maar houdt tegelijk rekening met een
aantal verschillen op het vlak van terminologie tussen Nederland en Vlaanderen. De onderstaande
synoniemenlijst vermeldt de termen waarvoor het NBN een afwijkende keuze heeft gemaakt.

Synoniemenlijst
Engelse term

Nederlandse term
in de NEN-versie

Nederlandse term
in de NBN-versie

accountability, accountable
address <risks, opportunities>
adequately protected
contracting
compliance
feedback
health and safety committee

toerekenbaarheid, toerekenbaar
oppakken <risico’s, kansen>
afdoend beveiligd
het contracteren
compliance
feedback
G&VW-commissie

job safety analysis
legal requirements
occupational health and safety

analyse van werkgevaren (RI&E)
wettelijke en andere eisen
gezond en veilig werken

OH&S management system

G&VW-managementsysteem

occupational health and safety
objective

G&VW-doelstellingen

occupational health and safety
opportunity

G&VW-kans

afrekenbaarheid, afrekenbaar
aanpakken <risico’s, kansen>
voldoende beveiligd
het aannemen
naleving
terugkoppeling
overlegorgaan veiligheid en
gezondheid (afkorting:
overlegorgaan V&G)
analyse van werkgevaren (RIE)
wettelijke en andere eisen
veiligheids- en gezondheid op het
werk
veiligheids- en
gezondheidsmanagementsysteem
(V&G-managementsysteem)
veiligheids- en
gezondheidsdoelstelling (V&Gdoelstelling)
veiligheids- en gezondheidskans
(V&G-kans)
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occupational health and safety
performance

G&VW-prestaties

occupational health and safety
policy
occupational health and safety
risk
retain
subcontractor
valid <results>
victimization
working conditions
workplace

G&VW-beleid
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G&VW-risico
bijhouden
onderaannemer
valide
represailles
arbeidsvoorwaarden
werkplek

veiligheids- en
gezondheidsprestaties (V&Gprestaties)
veiligheids- en gezondheidsbeleid
(V&G-beleid)
veiligheids- en gezondheidsrisico
(V&G-risico)
bewaren
aannemer
geldig
in een slachtofferrol duwen
arbeidsomstandigheden
arbeidsplaats
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Voorwoord
ISO (International Organization for Standardization) is een wereldwijde federatie van nationale
normalisatie-instituten (de ISO-leden). Het voorbereidingswerk voor internationale normen wordt
doorgaans uitgevoerd door de technische commissies van ISO. Elk lid dat interesse heeft in een
onderwerp waarvoor een technische commissie is samengesteld, heeft recht op vertegenwoordiging in
deze commissie. Ook internationale organisaties, zowel overheidsinstanties als ngo’s, nemen in
samenwerking met ISO deel aan deze werkzaamheden. ISO werkt nauw samen met de International
Electrotechnical Commission (IEC) inzake alle elektrotechnische normalisatie.
De procedures die zijn gebruikt voor het ontwikkelen van dit document en de procedures die zijn
bedoeld voor het verdere onderhoud ervan, worden beschreven in deel 1 van de ISO/IEC-richtlijnen.
Hierbij wordt met name gewezen op de verschillende goedkeuringscriteria die nodig zijn voor de
verschillende soorten ISO-documenten. Dit document is opgesteld volgens de redactionele regels die
in deel 2 van de ISO/IEC-richtlijnen zijn opgenomen (zie www.iso.org/directives).
Er wordt gewezen op de mogelijkheid dat sommige elementen van dit document onderwerp zijn van
patentrechten. ISO is niet verantwoordelijk voor identificatie van dergelijke patentrechten. Nadere
informatie over eventuele patentrechten die zijn geïdentificeerd tijdens het ontwikkelen van het
document, is te vinden in de inleiding en/of de ISO-lijst met ontvangen patentverklaringen (zie
www.iso.org/patents).
Eventuele handelsnamen die in dit document worden gebruikt, zijn ter informatie voor het gemak van
de gebruiker en houden geen aanbeveling in.
Uitleg over de vrijwillige aard van normen, de betekenis van ISO-specifieke termen en uitdrukkingen
met betrekking tot conformiteitsbeoordeling, evenals informatie over hoe ISO voldoet aan de in de
Technical Barriers to Trade (TBT) vervatte beginselen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), wordt
gegeven op de volgende URL: www.iso.org/iso/foreword.html.
Dit document is opgesteld door projectcommissie ISO/PC 283, Occupational health and safety
management systems.
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Inleiding
0.1 Achtergrond
Een organisatie is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid op het werk van medewerkers
en anderen die kunnen worden beïnvloed door haar activiteiten. Deze verantwoordelijkheid omvat
ook het bevorderen en beschermen van hun lichamelijke en geestelijke gezondheid.
Het invoeren van een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem heeft als doel een organisatie
in staat te stellen in veilige en gezonde arbeidsplaatsen te voorzien, werkgerelateerde letsels en
gezondheidsproblemen te voorkomen en haar veiligheids- en gezondheidsprestaties continu te
verbeteren.

0.2 Doel van een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem
Het doel van een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem is een kader bieden voor het
beheren van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en veiligheids- en gezondheidskansen. Het doel en de
beoogde resultaten van het veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem zijn het voorkomen van
werkgerelateerde letsels en gezondheidsproblemen van medewerkers en het voorzien in veilige en
gezonde arbeidsplaatsen; als gevolg daarvan is het van cruciaal belang voor de organisatie dat gevaren
worden weggenomen en dat veiligheids- en gezondheidsrisico’s worden geminimaliseerd door
doeltreffende preventieve en beschermende maatregelen te treffen.
Wanneer de organisatie deze maatregelen via haar veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem
toepast, verbeteren ze haar veiligheids- en gezondheidsprestaties. Een veiligheids- en
gezondheidsmanagementsysteem kan doeltreffender en doelmatiger zijn wanneer er tijdig
maatregelen worden getroffen naar aanleiding van mogelijkheden om de veiligheids- en
gezondheidsprestaties te verbeteren.
Het implementeren van een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem dat voldoet aan dit
document, stelt een organisatie in staat haar veiligheids- en gezondheidsrisico’s te beheren en haar
veiligheids- en gezondheidsprestaties te verbeteren. Een veiligheids- en
gezondheidsmanagementsysteem kan een organisatie helpen aan haar wettelijke en andere eisen te
voldoen.

0.3 Succesfactoren
Het implementeren van een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem is een strategische en
operationele beslissing voor een organisatie. Het succes van het veiligheids- en
gezondheidsmanagementsysteem is afhankelijk van het leiderschap, de betrokkenheid en participatie
op alle niveaus en in alle functies van de organisatie.
Het implementeren en onderhouden van een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem, de
doeltreffendheid ervan en het vermogen ervan om de ermee beoogde resultaten te behalen zijn
afhankelijk van een aantal essentiële factoren, zoals:
a) leiderschap, betrokkenheid, verantwoordelijkheden en afrekenbaarheid van de directie;
b) het door de directie ontwikkelen, leiden en bevorderen van een cultuur binnen de organisatie die
de met het veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem beoogde resultaten ondersteunt;
c) communicatie;
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d) consultatie en participatie van medewerkers, en, indien die er zijn, vertegenwoordigers van de
medewerkers;
e) toewijzing van de benodigde middelen om het systeem te onderhouden;
f) veiligheids- en gezondheidsbeleid dat compatibel is met de algehele strategische doelstellingen en
richting van de organisatie;
g) een doeltreffend proces of doeltreffende processen voor het identificeren van gevaren, het
beheersen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en het benutten van veiligheids- en
gezondheidskansen;
h) continue evaluatie en monitoring van de prestaties van het veiligheids- en
gezondheidsmanagementsysteem om veiligheids- en gezondheidsprestaties te verbeteren;
i) het integreren van de eisen van het veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem in de
bedrijfsprocessen van de organisatie;
j) veiligheids- en gezondheidsdoelstellingen die zijn afgestemd op het veiligheids- en
gezondheidsbeleid en rekening houden met de gevaren, veiligheids- en gezondheidsrisico’s en kansen van de organisatie;
k) naleving van de wettelijke en andere eisen.
Het aantonen van een succesvolle implementatie van dit document kan door een organisatie worden
gebruikt om medewerkers en andere belanghebbenden ervan te verzekeren dat zij beschikt over een
doeltreffend veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem. Toepassing van dit document is op zich
echter geen garantie dat werkgerelateerde letsels en gezondheidsproblemen bij medewerkers worden
voorkomen, dat wordt voorzien in veilige en gezonde arbeidsplaatsen en dat de veiligheids- en
gezondheidsprestaties verbeteren.
De mate van detail, de complexiteit, de omvang van gedocumenteerde informatie en de middelen die
nodig zijn om het succes van het veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem van een organisatie
te waarborgen zijn afhankelijk van een aantal factoren, waaronder:
— de context van de organisatie (bijv. aantal medewerkers, grootte, geografische locatie, cultuur,
wettelijke en andere eisen);
— het toepassingsgebied van het veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem van de organisatie;
— de aard van de activiteiten van de organisatie en de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die daarmee
verband houden.

0.4 Plan-Do-Check-Act-cyclus
De in dit document toegepaste benadering voor het veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem
is gebaseerd op het concept van Plan-Do-Check-Act (PDCA).
Het PDCA-concept is een repetitief proces dat door organisaties wordt gebruikt om continue
verbetering te bewerkstelligen. Het kan als volgt worden toegepast op een managementsysteem en op
alle individuele elementen van dat systeem:
a) Plan: het vaststellen en beoordelen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s, -kansen, en andere
risico’s en kansen, het vaststellen van de veiligheids- en gezondheidsdoelstellingen en processen
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die nodig zijn om resultaten te leveren die in overeenstemming zijn met het veiligheids- en
gezondheidsbeleid van de organisatie;
b) Do: het implementeren van de processen zoals gepland;
c) Check: het monitoren en meten van activiteiten en processen met betrekking tot het veiligheidsen gezondheidsbeleid en de veiligheids- en gezondheidsdoelstellingen , alsmede het rapporteren
van de resultaten;
d) Act: het treffen van maatregelen voor continue verbetering van de veiligheids- en
gezondheidsprestaties om de beoogde resultaten te behalen.
In dit document is het PDCA-concept in een nieuw raamwerk opgenomen, zoals getoond in figuur 1.

OPMERKING

De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de nummers van de hoofdstukken in dit document.

Figuur 1 — Relatie tussen PDCA en het raamwerk in dit document

0.5 Inhoud van dit document
Dit document voldoet aan de eisen van ISO voor managementsysteemnormen. Deze eisen omvatten
een gemeenschappelijke hoofdstructuur, identieke kerntekst en gemeenschappelijke termen met
basisdefinities ten behoeve van gebruikers die meer ISO-managementsysteemnormen implementeren.
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In dit document zijn geen eisen opgenomen die specifiek betrekking hebben op andere onderwerpen,
zoals eisen voor management van kwaliteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid, milieu,
beveiliging of financiën, hoewel de elementen ervan kunnen worden afgestemd op of geïntegreerd met
de elementen van andere managementsystemen.
Dit document bevat eisen die een organisatie kan gebruiken om een veiligheids- en
gezondheidsmanagementsysteem te implementeren en de conformiteit aan dit document te
beoordelen. Een organisatie die wil aantonen dat zij voldoet aan dit document kan dit doen door:
— de naleving ervan zelf vast te stellen en daarover een zelfverklaring af te leggen, of
— te streven naar bevestiging van de naleving ervan door belanghebbenden van de organisatie, zoals
klanten, of
— te streven naar bevestiging van haar zelfverklaring door een voor de organisatie externe partij, of
— te streven naar certificatie van haar veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem door een
externe organisatie.
De hoofdstukken 1 t.e.m. 3 van dit document beschrijven onderwerp en toepassingsgebied,
normatieve verwijzingen en termen en definities die van toepassing zijn op het gebruik van dit
document, terwijl de hoofdstukken 4 t.e.m. 10 de eisen bevatten die gebruikt moeten worden om de
conformiteit aan dit document te beoordelen. Bijlage A biedt informatieve uitleg over deze eisen. De
termen en definities in hoofdstuk 3 zijn conceptueel (in logische samenhang) gerangschikt. Aan het
eind van het document is een alfabetische index opgenomen.
In dit document worden de volgende werkwoorden gebruikt:
a) 'moeten’ duidt op een eis;
b) 'het is/wordt aanbevolen’ duidt op een aanbeveling;
c) 'mogen’ duidt op toestemming;
d) 'kunnen’ duidt op een mogelijkheid of vermogen.
Informatie die is gemarkeerd als ‘OPMERKING’, is bedoeld als leidraad om de bijbehorende eis te
kunnen begrijpen of om deze toe te lichten. In hoofdstuk 3 gebruikte ‘Opmerkingen bij de term’ geven
extra informatie als aanvulling op de terminologische gegevens en kunnen bepalingen in verband met
het gebruik van een term bevatten.
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Veiligheids- en gezondheidsmanagementsystemen – Eisen met
richtlijnen voor gebruik
1 Onderwerp en toepassingsgebied
Dit document specificeert eisen voor een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem en geeft
richtlijnen voor het gebruik ervan om organisaties in staat te stellen veilige en gezonde
arbeidsplaatsen te voorzien door werkgerelateerde letsels en gezondheidsproblemen te voorkomen
en door proactief hun veiligheids- en gezondheidsprestaties te verbeteren.
Dit document is van toepassing op elke organisatie die een veiligheids- en
gezondheidsmanagementsysteem wil inrichten, implementeren en onderhouden om veiligheid en
gezondheid op het werk te verbeteren, gevaren weg te nemen en veiligheids- en gezondheidsrisico’s
(met inbegrip van tekortkomingen van het systeem) te minimaliseren, veiligheids- en
gezondheidskansen te benutten en afwijkingen van het veiligheids- en
gezondheidsmanagementsysteem in verband met haar activiteiten aan te pakken.
Dit document helpt een organisatie de met haar veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem
beoogde resultaten te behalen. In overeenstemming met het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de
organisatie omvatten de met een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem beoogde resultaten:
a) continue verbetering van veiligheids- en gezondheidsprestaties;
b) het voldoen aan wettelijke en andere eisen;
c) het bereiken van veiligheids- en gezondheidsdoelstellingen.
Dit document is van toepassing op elke organisatie, ongeacht omvang, soort en activiteiten. Het is van
toepassing op de veiligheids- en gezondheidsrisico’s onder het gezag van de organisatie, waarbij
rekening wordt gehouden met factoren als de context waarin de organisatie actief is en de behoeften
en verwachtingen van haar medewerkers en andere belanghebbenden.
In dit document staan geen specifieke criteria voor veiligheids- en gezondheidsprestaties, en ook is het
niet voorschrijvend wat betreft het ontwerp van een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem.
Dit document stelt een organisatie in staat om via haar veiligheids- en
gezondheidsmanagementsysteem andere aspecten van gezondheid en veiligheid, zoals het welzijn van
medewerkers, te integreren.
Dit document gaat niet in op onderwerpen als productveiligheid, materiële schade of milieueffecten,
behalve de risico’s ervan voor medewerkers en andere relevante belanghebbenden.
Dit document kan in zijn geheel of deels worden gebruikt om veiligheids- en gezondheidsmanagement
stelselmatig te verbeteren. Aanspraak dat voldaan wordt aan dit document kan echter alleen worden
gemaakt als alle eisen ervan zijn opgenomen in het veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem
van een organisatie en aan al deze eisen, zonder enige uitzondering, wordt voldaan.

2 Normatieve verwijzingen
Dit document bevat geen normatieve verwijzingen.

10

