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De Leergang is ook mogelijk als incompany

• Mr. Jan Harmen Kwantes
• Mr. Jan-Kees den Haan
• Ing. Leroy Dekker HVK

Inleiders

• 11 april 2023
• 18 april 2023
•   9 mei  2023
• 16 mei  2023

Hofclub Werken & Vergaderen
Utrecht

Datawww.gellingveiligheid.nl
www.mvkhvk.nl



Leergang W&A 2023

De Leergang Wetgeving en Aansprakelijkheid m.b.t. arbeidsomstandigheden wordt alweer voor de 17e maal georganiseerd. Dat aantal 
is niet voor niets. De Leergang voorziet namelijk in een aantal behoeften voor arbo-professionals:

•  een compleet overzicht van de belangrijkste wetgevings- en aan sprakelijkheids issues

• een actueel overzicht van de wijzigingen in wetgeving

• geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie

• veel mogelijkheden tot inbrengen van eigen casuïstiek en discussie
De diepgang van de Leergang is onderscheidend t.o.v. andere reguliere opleidingen voor arbo-professionals. 

U kunt zich voor alle dagen alsmede voor dagdelen inschrijven waardoor u een opleiding-op-maat ontvangt en weer helemaal up-to-date 
geïnformeerd bent.  
De Leergang heeft betrekking op zowel wetgeving als op aansprakelijkheid.  

Organisatie

• TNO innovation for life

• Beneficial, Amsterdam

•  Gelling Publishing & Training 
Alexanderlaan 1a 
29123 AJ Nieuwerkerk aan den IJssel 
www.gellingveiligheid.nl

 P R O G R A M M A  2 0 2 3

Uw stafdocenten
•  Mr. Jan Harmen Kwantes 

•  Mr. Jan-Kees den Haan 

• Ing. Leroy Dekker HVK 

Accreditatie 
4 Hobéon SKO punten

Duur
4 lesdagen

Lestijden
‘Filevrije’ lestijden van 13.00 uur tot  
20.00 uur, onderbroken door een pau-
ze met diner (in de prijs inbegrepen).

Data
• 11 april 2023

• 18 april 2023

•   9 mei 2023

• 16 mei 2023

Locatie
Hofclub Werken & Vergaderen
Niels Bohrweg 121
3542 CA  Utrecht

Kosten (ex BTW)
Voor het volgen van:
3 dagen ( 6 dagdelen)  € 2100,–
4 dagen ( 8 dagdelen)  € 2700,–

Inclusief documentatie en boeken van  
Gelling Publishing, koffie, thee en warm 
buffet.

Vanwege de samenstelling van de 
leergang is het noodzakelijk en wordt het 
daarom door de stafdocenten aanbevolen 
dag 1 en dag 2 in het geheel te volgen. 
De rest van de programmasamenstelling 
is aan u!

Vorm
Inleidingen en discussie.
Voor een goede onderlinge uitwisseling  
is het aantal deelnemers beperkt tot  
maximaal 12 personen. 

Aanmelding
Aanmelden kan op vele manieren:  
per mail, via de site, post of  
telefonisch:

• e-mail   secretariaat@gelling.nl  

• website www.gellingveiligheid.nl

• telefoon 0180 - 319298

Meer informatie:
voor inhoudelijke toelichting kunt u 
bellen met 06-51314903

Procedure
Wij sturen u een bevestiging van uw 
deelname en een factuur, u ontvangt 
een deelnemerskaart en een route-
beschrijving.
Bij tijdige annulering wordt  
€ 75,– ex btw in rekening gebracht.
Annulering kan geschieden, uitsluitend 
schriftelijk, tot vier weken voor dato.  
Annulering na die tijd is niet mogelijk, 
maar u kunt zich te allen tijde laten 
vervangen door een collega.

Lesdag 1&2
Mr. Jan Harmen Kwantes

Wetgeving

Arbowetgeving dag 1
•   Overzicht recente wetswijzigingen en 

voorgenomen wetswijzigingen in de 
Arbowetgeving

•   Hoofdlijnennota Arbovisie van het Minis-
terie van SZW

•   Ontwikkelingen n.a.v. advies Commissie 
Heerts (“Stof tot nadenken”)

•   Structuur van de Arbowet, Arbobesluit 
en Arboregeling

•   Sector specifieke regels 

•   Regels voor specifieke groepen werkne-
mers (waaronder jeugdigen en thuiswer-
kenden)

•   De kernbepalingen van de Arbowet (“de 
arbobeleidscyclus”, waaronder de RI&E)

•   Actoren die een rol spelen in de Arbo-
wet

Arbowetgeving dag 2
•   De werkingssfeer van de Arbowet 

•   De positie van de werkgever, de werkne-
mers en de OR

•   De opdrachtgevende en de uitvoerende 
partijen in het bouwproces

•   Rol van de preventiemedewerker en de 
BHV’er

•   Ontwikkelingen rond de arbokerndes-
kundigen (“persoonscertificatie”)

•   Verschillen tussen de Maatwerkregeling 
en de Vangnetregeling

•   Controle- en handhavingsmogelijkheden 
van de Arbeidsinspectie

Jan Harmen Kwantes is werkzaam als juri-
disch adviseur bij TNO in Leiden. Hij heeft 
jarenlange ervaring met het adviseren en 
ondersteunen van overheden, brancheorga-
nisaties en bedrijven. Daarnaast is hij vaak 
betrokken bij projecten waarbij verschil-
lende partijen op één lijn moeten zien te 
komen en/of te blijven. Hij is moduleleider 
/docent /examinator bij onder andere de 
opleiding tot hogere veiligheidskundige en 
gastdocent bij de UvA. Hij streeft ernaar 
om de juridische wereld begrijpelijk en 
toepasbaar te maken in de praktijk.

Lesdag 3
Mr. Jan-Kees den Haan

Civielrechtelijke  
aansprakelijkheid

Civielrechtelijke aansprakelijkheid 
dagdeel 1

•   Inleiding, belang onderwerp, algemene 
begrippen

•   Verhouding civiel recht, bestuursrecht en 
strafrecht

•   Aansprakelijkheid voor schade werkne-
mer (7:658 B.W.)

•   Aansprakelijkheid voor verkeersrisico 
(verzekeringsplicht)

•   Aansprakelijkheid voor schade derden 
door werknemers (6:170 B.W.)

•   Verhaal van schade op de werknemer 
(7:661 B.W.)

•   Verjaring van vordering schadevergoe-
ding (3:310 B.W.)

Civielrechtelijke aansprakelijkheid 
dagdeel 2

•   De aansprakelijkheidspositie van de 
veiligheidskundige zelf

•   De positie van de veiligheidskundige in 
loondienst

•   De positie van de zelfstandige veilig-
heidskundige

•   De mogelijkheid van contractuele afspra-
ken over aansprakelijkheid

•   Verzekering van aansprakelijkheid voor 
de zelfstandige veiligheidskundige

•   Indien tijd beschikbaar: de voortgang 
van de vervanging van de Wet DBA

Jan-Kees den Haan is als advocaat werk-
zaam bij Beneficial te Amsterdam. Sinds 
1995 adviseert en ondersteunt hij werk-
gevers en werknemers op het gebied van 
arbeidsrecht. Hij is docent /examinator 
bij onder andere de opleiding tot hogere 
veiligheidskundige van Stichting PHOV te 
Utrecht en de HVK-opleiding van Gelling 
Publishing. Hij streeft ernaar om de juridi-
sche wereld begrijpelijk en toepasbaar te 
maken voor professionals met een techni-
sche achtergrond.

Lesdag 4
Ing. Leroy Dekker HVK

Machineveiligheid
Aanschaf, veilig gebruik, wijzigen en samenstel-
len van machines en de CE-markering

Bent u (mede)verwantwoordelijk voor de 
veiligheid van machines en installaties dan 
rust er een belangrijke verantwoordelijkheid 
op uw schouders. 
Tijdens deze dag wordt het juridisch kader 
rond machineveiligheid behandeld. Na een 
inleiding tot Europese (sociale en product)
veiligheidswetgeving wordt stilgestaan bij 
arbeidsveiligheid en het veilig gebruik van 
machines. Daarna wordt in detail ingegaan 
op de Machinerichtlijn en situaties wanneer 
deze richtlijn op werkgevers van toepassing 
is. Daarnaast is aandacht voor risicobe-
oordeling, het toepassen van normen en 
CE-markeren van machines. Dit gebeurt 
vanuit het perspectief van de veiligheids-
kundige of eindgebruiker van machines. In 
het bijzonder wordt aandacht besteed aan 
het aanschaffen, wijzigen en samenstellen 
van machines. 

De volgende hoofdonderwerpen 
worden behandeld:

•   Machinerichtlijn versus Arbeidsmidde-
lenrichtlijn 

•   Arbeidsveiligheid: veilig gebruik van 
machines

•   Risicobeoordeling op nieuwe én be-
staande machines en installaties

•   De zorg- en onderzoeksplicht bij aan-
schaf en ingebruikname van machines

•   Het aanpassen van machines in goede 
banen leiden

•   Het samenstellen van machines, zoals 
een productielijn

Leroy Dekker HVK is adviseur en docent op 
het gebied van machineveiligheid. Hij is 
werkzaam bij KienIA Industriële Automati-
sering en Dekker Safety. Hij is gespeciali-
seerd in industriële veiligheid en veiligheid 
op het gebied van bruggen en sluizen. Hij 
adviseert organisaties over wet- en regelge-
ving, risicobeoordeling en risico-reduceren-
de maatregelen. Hij begeleidt opdrachtge-
vers bij de aanschaf, veilige ingebruikname 
en het CE-markeren van machines en 
instal laties.


