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Het afgelopen jaar kende Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed de 
verplichting altijd een veiligheidsbril te dragen  op haar projecten. Op basis 
van ontvangen meldingen heeft dit in 4 gevallen oogletsel kunnen 
voorkomen. Daarmee kunnen we vaststellen dat een veiligheidsbril een 
belangrijk persoonlijk beschermingsmiddel is op bouwplaatsen.  
 
Op basis van de opgedane ervaringen over het afgelopen jaar moeten we 
ook concluderen dat de brildraagplicht, met name voor de niet brildragende 
personen, als ongemakkelijk wordt ervaren. Hier speelt ook mee dat Dura 
Vermeer verder gaat dan de branche. Het hieruit voortkomende onbegrip en 
weerstand maakt het voor de uitvoeringsteams moeilijk dit beleid goed te 
handhaven.  
 
De vraag die we ons gesteld hebben is in hoeverre de 100% draagplicht 
meer of minder garantie biedt op het voorkomen van oogletsel vergeleken 
met het dragen van de veiligheidsbril op die momenten dat er kans op 
oogletsel ontstaat door de werkzaamheden of materialen waarmee men 
werkt. Cruciaal hierbij is dat bij het loslaten van de draagplicht de 
verantwoordelijkheid komt te liggen bij de individuele werkgever en zijn 
werknemers, maar dat is niet anders dan wat de Arbo wetgeving vraagt bij 
bijvoorbeeld gehoorbescherming of handbescherming. 
 
Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed heeft dan ook besloten haar beleid 
ten aanzien van de Veiligheidsbril als volgt bij te stellen voor haar eigen 
werknemers en de werknemers van onze opdrachtnemers; 
 
Indien werkzaamheden verricht worden waarbij de mogelijkheid 
bestaat of is te verwachten dat oogletsel kan optreden, of indien dit 
soort werkzaamheden in de nabijheid van de werknemer verricht 
worden, dan dient een veiligheidsbril opgezet te worden voorafgaand 
aan deze werkzaamheden. 
 
De werkgever dient zijn werknemers een ( geslepen) veiligheidsbril te 
verstrekken ( Voor nadere informatie zie voetnoot 1 ) en instructie te geven 
wanneer de bril te gebruiken.  
 



 

 

 
 

 
Op specifieke projecten kan de leidinggevende van DuraVermeer op ieder 
moment besluiten dat  een veiligheidsbril permanent gedragen dient te 
worden.  
  
Met bovenstaande afspraak zal oogletsel vanwege het niet dragen van een 
veiligheidsbril op de momenten dat dit noodzakelijk is, niet meer voorkomen 
op onze projecten.  
 
Op basis van bovenstaande argumentatie zal Dura Vermeer de huidige 
verplichting de veiligheidsbril altijd te dragen bijstellen naar dragen wanneer 
noodzakelijk.  
 
We doen hierbij een appel op zowel de verantwoordelijkheid van de 
werknemers als de verantwoordelijkheid  van de afzonderlijke werkgevers 
opvolging te geven aan hetgeen in deze memo is beschreven. 
 
 
 
 
Voetnoot: 
 
Een goede veiligheidsbril ( montuur en glas ) voldoet aan de eisen volgens 
de norm NEN-EN 166. 
 
Voor nadere informatie over PBM zie Artikel 8.1 t/m 8.3 Arbobesluit 


