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Bijlage A Taken en bevoegdheden 
van de pvt voortvloeiend 
uit enkele andere wetten 
en regelingen

Algemeen
De taken en bevoegdheden van de pvt worden niet uitslui-
tend en uitputtend geregeld in de WOR. Ook in een aantal 
andere wetten zijn aan de pvt taken en bevoegdheden 
toegekend. 

1  Gelijkebehandelingswetgeving
Voor het terrein van de arbeid heeft de wetgever het beginsel 
van antidiscriminatie/ gelijke behandeling in verschillende 
wettelijke regelingen uitgewerkt. Een aantal daarvan wordt 
hierna kort genoemd. 

AWGB
De Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) verbiedt 
discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of 
homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. Het discrimi-
natieverbod geldt onder meer bij werving en selectie voor 
een functie, het aangaan en het beëindigen van een functie, 
arbeidsvoorwaarden, bevordering en scholing en vorming. 

Gelijke behandeling mannen en vrouwen
De Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
(WGBm/v) en artikel 7: 646 BW verbieden de werkgever bij 
werving en selectie voor een functie, bij het aangaan van 
de betrekking, bij de arbeidsvoorwaarden, bij bevordering, 
bij het verstrekken van onderricht of bij de beëindiging van 
de betrekking onderscheid te maken tussen mannen en 
vrouwen.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel10/Afdeling4/Artikel646/
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Onderscheid naar arbeidsduur
De Wijzigingswet BW en Ambtenarenwet i.v.m. verbod tot 
maken van onderscheid tussen werknemers naar arbeids-
duur (Wet onderscheid arbeidsduur, WOA) verbiedt het 
maken van direct en indirect onderscheid naar arbeidsduur. 
Het verbod is tevens vastgelegd in artikel 7: 648 BW. De 
wettelijke bepaling beoogt te bevorderen dat de werkgever 
fulltimers en parttimers gelijk behandelt. Te denken valt aan 
scholing op kosten van de werkgever. Andere voorbeelden 
zijn: onderscheid bij beloning, overwerktoeslagen, toeslagen 
voor arbeid op inconveniënte uren en bijzondere geldelijke 
voordelen. 

Onderscheid naar tijdelijkheid van de arbeidsovereen-
komst
Artikel 7: 649, lid 1 BW staat niet toe dat werkgevers onder-
scheid in arbeidsvoorwaarden maken tussen werknemers 
met een vast of een tijdelijk dienstverband. De wettelijke 
regeling geldt ook voor oproepkrachten, seizoen(hulp)-
krachten, vakantiekrachten, thuiswerkers en stagiaires, voor 
zover zij werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereen-
komst. Voor uitzendkrachten geldt de wettelijke regeling 
echter niet.

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of 
chronische ziekte (WGBh/cz)
Op grond van de WGBh/cz mag de werkgever geen onder-
scheid maken op grond van een handicap of chronische 
ziekte van de werknemer, tenzij:
 er risico’s zijn voor de gezondheid en de veiligheid van 

de persoon zelf en voor anderen; 
 het onderscheid gebaseerd is op het bestaan van speciale 

voorzieningen die mensen met beperkingen nodig 
hebben om te kunnen functioneren in de maatschappij;

 het gaat om positieve discriminatie, noodzakelijk om 
een achterstand op te heffen.

Het verbod op onderscheid houdt ook in dat de werkgever 
verplicht is aanpassingen door te voeren zodat mensen met 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel10/Afdeling4/Artikel648/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel10/Afdeling4/Artikel649/
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een handicap of chronische ziekte hun werk kunnen doen. 
Een aanpassing mag alleen geweigerd worden wanneer 
die onevenredig belastend is voor een werkgever. Bij de 
beoordeling of hiervan inderdaad sprake is, wordt rekening 
gehouden met onder andere de haalbaarheid, de kosten van 
de aanpassing, de grootte van de organisatie en de financiële 
draagkracht van de organisatie.

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL)
De WGBL heeft betrekking op onderscheid op grond van leef-
tijd (directe discriminatie) of op grond van andere hoedanig-
heden of gedragingen die onderscheid op grond van leeftijd 
tot gevolg hebben (indirecte discriminatie). 

Mogelijkheden bij ongelijke behandeling
De werkgever is verplicht te zorgen voor een goed werkkli-
maat. Het is altijd verstandig dat de pvt en werkgever met 
elkaar overleggen in geval van veronderstelde ongelijke 
behandeling. Daarbij hoort ook het voorkomen van discrimi-
natie en intimidatie tussen werknemers onderling. De wet 
kent enkele uitzonderingen op het verbod op onderscheid 
naar leeftijd, zoals ontslag wegens het bereiken van de pensi-
oengerechtigde leeftijd.

Leidt intern overleg niet tot een oplossing dan kan een pvt, 
die meent dat binnen de onderneming onderscheid wordt 
gemaakt dat bij wet verboden is, de Commissie gelijke 
behandeling (CGB) vragen daarnaar een onderzoek in te 
stellen (artikel 12, lid 2 onder d AWGB). Een verzoek aan de 
CGB is eenvoudig (namelijk door middel van het schrijven 
van een brief) en er zijn geen kosten aan verbonden.

2 Arbeidsomstandighedenwet en -besluit (kortweg: 
Arbowet en Arbobesluit)

Arbeidsomstandigheden en de WOR
Op het gebied van bedrijfsinterne regelingen heeft de pvt op 
grond van artikel 27, lid 1 onder d WOR een instemmings-
recht. Op grond van haar algemene informatierecht (artikel 
31 WOR) kan de pvt zo nodig (schriftelijke) informatie van 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIVA_Artikel27
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIVB_Artikel31
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de werkgever verlangen over het arbeidsomstandigheden-
beleid (arbobeleid) en de uitvoering daarvan en over speci-
fieke onderwerpen die zijn geregeld in de Arbowet en het 
Arbobesluit. 

Arbowet en Arbobesluit
De Arbowet geeft voorschriften ter bevordering van een zo 
goed mogelijk arbobeleid in de onderneming. De Arbowet 
draagt werkgevers en werknemers op om bij de uitvoering 
van het arbobeleid samen te werken (artikel 12, lid 1). Ook 
kennen de Arbowet en het Arbobesluit de pvt bevoegdheden 
toe op het terrein van de arbeidsomstandigheden. Zo rust 
op de werkgever de taak om met de pvt te overleggen over 
aangelegenheden die het arbobeleid betreffen en over de 
uitvoering van dit beleid (artikel 12, lid 2 Arbowet), waarbij 
actief informatie wordt uitgewisseld. 

Alle werkgevers zijn verplicht een zogeheten risico-inven-
tarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. Hierin geeft de 
werkgever schriftelijk aan welke risico’s de arbeid voor de 
werknemers meebrengt. De RI&E bevat tevens een plan van 
aanpak. Hierin staat welke maatregelen de werkgever zal 
nemen met het oog op risico’s en binnen welke termijn dat 
gebeurt. Het Arbobesluit bevat specifieke voorschriften voor 
specifieke risico’s. 

Iedere werkgever dient zich bij de uitvoering van zijn 
verplichtingen op grond van de Arbowet, waaronder 
preventie en bescherming, te laten bijstaan door:
 Een of meer deskundige werknemers, vaak aangeduid 

als preventiemedewerkers. Deze medewerkers zijn 
betrokken bij het opstellen van de RI&E (risico-inventa-
risatie en -evaluatie). Onderdeel van hun taak is ook het 
adviseren van de pvt over door de werkgever genomen 
of voorgenomen maatregelen ter bestrijding van risico’s 
(artikel 13 Arbowet). Van zijn advies aan de pvt verstrekt 
de preventiemedewerker een afschrift aan de werkgever.

 Gecertificeerde deskundigen die specifieke taken hebben op 
het terrein van bescherming en preventie (artikelen 14 en 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/#Hoofdstuk3_PAR623791
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/#Hoofdstuk3_PAR623791
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/#Hoofdstuk3_PAR623801
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14a Arbowet). Van zijn advies aan de ondernemer verstrekt 
de gecertificeerde deskundige een afschrift aan de pvt.

De handhaving van de regelingen op het gebied van arbeids-
omstandigheden is voor de meeste sectoren opgedragen aan 
de Arbeidsinspectie (AI; artikel 24 Arbowet). Teneinde de 
naleving van de arbeidsbeschermende wetgeving te contro-
leren en te bevorderen, brengt de AI inspectiebezoeken. De 
pvt heeft de mogelijkheid met de AI tijdens diens bezoek aan 
de onderneming te spreken zonder dat daar anderen bij zijn. 
Ook mag de pvt de AI tijdens haar bezoek aan de onder-
neming vergezellen, tenzij de AI daartegen bezwaar heeft 
omdat het een goede uitoefening van haar taak in de weg 
staat. De AI stelt over een arbeidsongeval altijd een rapport 
op. Dat rapport verstrekt zij aan de werkgever én aan de pvt 
(artikel 24, lid 5 Arbowet).

De pvt heeft op grond van het Arbobesluit onder meer de 
volgende bevoegdheden. 
 Er is altijd betrokkenheid nodig (in de vorm van overleg) 

van de pvt bij het opstellen of wijzigen van een intern 
noodplan (artikel 2.5c Arbobesluit).

 De pvt heeft inzagemogelijkheden in registraties van 
resultaten van arbeidsgezondheidskundig onderzoek 
voor werknemers die zijn blootgesteld aan gevaarlijke 
stoffen (artikel 4.10c, lid 3 Arbobesluit) en in registers 
waarin de blootstelling van werknemers aan asbest 
wordt bijgehouden (artikel 4.53, lid 4 Arbobesluit). 

 De pvt krijgt gelegenheid een oordeel te geven over de 
wijze van beoordeling en meting van lawaai en ontvangt 
daartoe de resultaten van beoordelingen en metingen 
(artikel 6.7, lid 5 en lid 7 Arbobesluit). De pvt kan zijn 
oordeel geven over maatregelen ter voorkoming van 
lawaai, waaronder individuele gehoorbeschermers 
(artikel 6.8, lid 8 Arbobesluit).

De arbocatalogus
Met ingang van 1 januari 2007 is de Arbowet gewijzigd en 
vereenvoudigd. Uitgangspunt van de gewijzigde Arbowet is 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/#Hoofdstuk5_PAR623877
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/#Hoofdstuk5_PAR623877
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/#Hoofdstuk3_PAR624221
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/Hoofdstuk2/Afdeling2/Artikel25c/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/Hoofdstuk4/Afdeling1/5/Artikel410c/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/Hoofdstuk4/Afdeling5/4/Artikel453/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/Hoofdstuk6/Afdeling3/2/Artikel67/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/Hoofdstuk6/Afdeling3/2/Artikel68/
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dat de overheid zich in het publieke domein vooral richt op 
het geven van doelvoorschriften. Sociale partners hebben 
de mogelijkheid gekregen om zelf nadere afspraken te 
maken over de wijze waarop de door de wetgever vastge-
stelde doelen dienen te worden bereikt. Zij kunnen dit doen 
met behulp van een arbocatalogus. In een arbocatalogus 
zijn de verschillende methoden en oplossingen (middelen) 
beschreven die vertegenwoordigers van werkgevers en 
werknemers in een branche, bedrijfssector of op landelijk 
niveau samen hebben afgesproken om te voldoen aan doel-
voorschriften in de arbeidsomstandighedenwetgeving en zo 
arbeidsrisico’s te voorkomen.

Het is niet verplicht om een arbocatalogus te maken, noch 
op sectorniveau, noch op brancheniveau. Indien voor de 
onderneming een arbocatalogus geldt, dient de werkgever 
in overleg met de pvt te bepalen welke maatregelen uit die 
catalogus hij doorvoert. De Arbowet geeft geen regeling 
voor de arbocatalogus. Meer informatie over de arbocata-
logus is te vinden in de Beleidsregel arbocatalogi (Besluit 
van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 
7 november 2008, Staatscourant 2008, 775).  

3  Arbeidstijdenwet en -besluit
De pvt heeft een instemmingsrecht voor de arbeids- en 
rusttijdenregeling (artikel 27 lid 1 onderdeel b WOR) die de 
ondernemer opstelt. 

Arbeidstijdenwet
De Arbeidstijdenwet (ATW) geeft regels voor de arbeids- en 
rusttijden van werknemers. De ATW kent maximumnormen 
waarbinnen afspraken over arbeids- en rusttijden kunnen 
worden gemaakt, die mede zijn ontleend aan Europese 
regelgeving. Veel van wat betrekking heeft op dit onderwerp, 
is en wordt geregeld bij cao. Ook zijn dergelijke afspraken 
te maken in een regeling vastgesteld door een publiekrech-
telijk orgaan. De ATW stelt met een collectieve regeling 
(waaronder zowel een cao als een regeling vastgesteld door 
een publiekrechtelijk orgaan wordt begrepen), gelijk de 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/#HoofdstukIVA_Artikel27
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schriftelijke overeenstemming tussen werkgever en het 
medezeggenschapsorgaan (artikel 1: 4, lid 1 ATW). Belangrijk 
om te onthouden is dat afspraken op cao-niveau vóórgaan op 
afspraken met de pvt (artikel 1: 4, lid 2 ATW). 

De werkgever dient de pvt in de gelegenheid te stellen om: 
 toezichthouders (de AI) tijdens hun bezoek te verge-

zellen, tenzij deze te kennen geven dat vanwege een 
goede uitoefening van hun werkzaamheden (bijvoor-
beeld het horen van getuigen) dit niet gewenst is (artikel 
6: 3a ATW);

 zich buiten tegenwoordigheid van anderen met deze 
toezichthouders te onderhouden (artikel 6: 3b ATW).

Arbeidstijdenbesluit
Het Arbeidstijdenbesluit (ATB) bevat uitzonderingen en 
aanvullingen op de ATW. Er zijn algemene uitzonderingen 
die gelden voor bepaalde werknemers en bepaalde situaties. 
Daarnaast zijn er ook aanvullende regels voor de zorg, mijn-
bouw, de vervoerssector en overige sectoren. Voor de meeste 
uitzonderingen geldt dat zij alleen bij collectieve regeling 
kunnen worden toegepast. 

4  Wet aanpassing arbeidsduur (WAA)
Op grond van deze wet kan de werknemer de werkgever 
vragen zijn arbeidsduur te verminderen of te vermeerderen 
als hij op de datum van de aanpassing ten minste een jaar in 
dienst is. Uitgangspunt van de wet is dat de werkgever het 
verzoek van de werknemer wat het tijdstip en de omvang 
van de aanpassing betreft inwilligt, tenzij zwaarwegende 
bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. 
Uitsluitend ten aanzien van het recht op vermeerdering van 
de arbeidsduur is het toegestaan daarvan af te wijken, mits 
dit gebeurt bij cao of bij regeling van een bevoegd bestuurs-
orgaan, dan wel, bij het ontbreken daarvan, in overeenstem-
ming met de pvt (artikel 2, lid 11 en lid 13 WAA). 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0007671/#Hoofdstuk1_PAR681497
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007671/#Hoofdstuk1_PAR681497
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007671/#Hoofdstuk6_PAR681619_Artikel63
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007671/#Hoofdstuk6_PAR681619_Artikel63
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011173/#PAR664865
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5 Wet arbeid en zorg (WAZO)
Deze wet regelt voor een vijftal situaties dat de werknemer 
bij de werkgever een verzoek kan indienen tot het verlenen 
van verlof. De situaties zijn: komst van een kind, calami-
teiten en ander kort verzuim, kort- of langdurend zorgverlof, 
ouderschap en loopbaanonderbreking op grond van een 
levensloopregeling. 
De wet regelt de condities voor aanvraag en toewijzing 
respectievelijk afwijzing van de aanvraag van de werknemer. 
Deze verschillen per verlofvorm. De condities betreffen 
bijvoorbeeld de wijze van aanvraag van het verlof, de inko-
mensvoorziening en de gronden waarop de werkgever het 
betreffende verzoek om verlof kan afwijzen. De WAZO regelt 
per verlofvorm de mogelijkheid of en, zo ja, onder welke 
modaliteiten van het wettelijke regime kan worden afge-
weken. Afwijking is toegestaan bij cao of regeling van een 
bevoegd bestuursorgaan, dan wel, bij het ontbreken daarvan, 
in overeenstemming met de pvt. 




