
Deregulering: Arbowet voor de helft
in de prullenmand?

Het kabinet-Kok heeft zich al vrij
snel na zijn aantreden voorgenomen
om de deregulering van de wetgeving
in Nederland serieus aan te pakken.
Onder aanvoering van D66 ministers
Wij ers (Economisch e Zaken) en Sorg-
drager (Justitie) werd het project
Marktwerking, Deregulering en
Wetgevingskwaliteit (ulw) op poten
gezet. Met dit project wordt beoogd
'een nieuwe krachtige impuls (te) ge-

ven aan een modernere samenleving
en een economische structuur waarin
inventiviteit en creativiteit beter
wordenbenut.' (Stcrt. 1995, nr. 132).
Blijkbaar is de Arbowet een fraai
voorbeeld van wetgeving die geen
krachtige impuls geeft aan een mo-
derne samenleving en ook niet bij-
draagt aan de inventiviteit en creati-
viteit van de economische structuur,
want de Arbowet werd als één van de
eerste wetten gekozen om getoetst te
worden op marktwerking, deregule-
ring en wetgevingskwaliteit.
Een ambtelijke ulw-werkgroep
wierp zich op de Arbowet en is half
juli gekomen met haar bevindingen
in het rapport'Maatwerk in bescher-
ming'. Na twee hoofdstukken met
overzichten van actuele ontwikkelin-
gen en analyses van knelpunten, ko-
men de aanbevelingenvoor de korte
en de lange termijn aan de orde.
Voor de lange termijn ontwikkelt de
werkgroep de volgende taken voor de
overheid als het gaat om arbeidsom-
standigheden.
- De overheid geeft de werkgever een
algemene zorgplicht voor goede ar-
beidsomstandigheden. In dit kader is
art. 3 noodzakelijk. Art. 3 Arbowet
geeft immers de algemene uitgangs-
punten (zorgplicht) van de werkge-
ver aan.
- De overheid geeft alleen voorschrif-
ten als sprake is van ernstige ofacute
gevaren voor de veiligheid en de ge-
zondheid. Voor dit soort voorschrif-
ten zal art. 24 Arbowet moeten blij-
ven bestaan. Dit artikel vormt name-
lijk de basis voor het (nog te verschij-

Geen arbo¡aarplan meer en ook geen arboiaarverslag.
lntrekken van bepalingen om agress¡e, geweld en seksuele
intimidatie op de werkplek te voorkomen en te beperken.
Schrappen van de meeste welz¡¡nsbepalingen. Het is een
kleine greep uit de vergaande voorstellen tot deregulering
van de Arbowet. Maar wat komt er voor in de plaats?
Worden oude schoenen weggegooid voordat er n¡euwe in de
kast staan?
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nen) Arbobesluit, waarin deze voor-
schriften zullen worden opgenomen.
- De overheid zalvooralsnog bedrij-
ven voorschrijven om zich verplicht
bij te laten staan door een arbo-
dienst. Daartoe zullen de art.t7 en
18 Arbowet blijven bestaan.
- De overheid zal bedrijven verplich-
ten om het beleid schriftelijk vast te
Ieggen in een risico-inventarisatie en
-evaluatie. Art. 4 Arbowet zal daar-
om gedeeltelijk intact moeten blij-
ven.
- Het toezicht door de overheid vindt
niet alleen plaats via strafrechtelijke
sanctionering maar ook via de intro-
ductie van bestuurlijke boetes (eerst
betalen, dan in beroep). Hiervoor zijn
één of meerdere wetswijzigingen no-
dis.

Heroriëntatie
Als het bovenstaande wordt uitge-

voerd, Ieidt dit tot een sterkere be-
trokkenheid binnen het bedriif,
maakt maatwerk mogelijk en komt
daardoor ten goede aan de effectivi-
teit van het arbeidsomstandig'heden-
beleid, zo meent de werkgtoep. Het
vormt dan de uitkomst van een pro-
ces, dat al is ingezet met de invoe-
ring van de Wet tz en de vernieuw-
de Arbowet per 1 januari 7994, dat
zijn vervolg heeft gekregen in het
nieuwe Arbeidsomstandighedenbe-
sluit en dat als laatste fase de korte
termijn voorstellen van onderhavige
werkgroep bevat.

Als dit proces over enige jaren is af-
gerond, is er sprake van een geheel
nieuwe bevoegdheids- en verant-
woordelijkheidsverdeling tussen
overheid en bedrijfsleven. Met ande-
re woorden: minder overheid, meer
markt.
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Schrappen van gehele artikelen uit de Albowet:
- Begeleiding vanjeugdige rverknemers (alt. 8)
- Verplichting opstellen jaarvelslag (alt. 10)
- Voolkomen van gevaar vool andele personen dan werk¡emers (art. 11)
- Arbocommissie (alt. 15)
- Werkoverleg (art. 16)
- Arbeid ven'icht dool twee of meer persorìen (aft. 29)
- Aanwijzing (art. 35)
- Verzoek om wetstoepassing (art. 40)
- Overgangs- en slotbepalingen (art. 46 tot en met 60)

Schrappen van onderdelen van artikelen uit de Albowet:
- Velplichting tot het voorkomen en beperken van agressie en geweld en seksuele

intimidatie (art. 3)
- Verplichting opstellenjaarplan (art. 4)
- Verplichting voeren ziektevelzuimbeleid schlappen, met uitzondering van ver-

plichting tot overleg tussen werkgever en oR (art. 4a)
- Verplichting opstellen arbeidsveiligheidslappolt herzien, in velband met afste-

ming Europese regelgeving (art. 5)

Aanpassingen en vereenvoudigingen van artikelen uit de Arbowet:
- Onderscheid tussen veiligheid, gezondheid en rvelzijn moet komen te vervallen;

vervangen door arbeidsomstandigheden
- Inkorting van artikelen (a,*t. 1,2 en 24)
- Welzijnsbepalfurgen schrappen met uitzondering van ergonomie en monotone ar-

beid
- Vereenvoudiging algemene werkgeversverplichting (alt. 3)
- Vereenvoudiging algemene werknemersverplichting (aú. 12)
- Vereenvoudiging bepalingen inzake deskundige bijstand
- Vereenvoudiging bepalingen inzake bedrijfshulpverlening (aú.22 t/m 23b)
- Vereenvoudiging algemene verplichtingen van de werkgevel inzake samenwer-

king en overleg tussen werkgever en rverknemels en deskundige bijstand
(art. 23c)

- Veleenvoudigingbepalingen periodiek en verplicht arbeidsgezondheidskundig
onderzoek (aft. 24a en 25)

- Vereenvoudiging van de samenrverkingsverplichtingen van werkgevers (art. 30
en 31)

Hier niet verder uitgelverkt zijn de voorstellen tot schlappen en âanpâssen van be-

De visie van de ambtelijke werk-
groep is natuurlijk aardig, belangrij-
ker is echter de reactie van de poli-
tiek verantwoordeÌijken. Het zaI
niet verbazen dat staatssecretaris
Linschoten namens het kabinet de
voorstellen van de werkgroep heeft
omarmd. Daarmee krijgt het rap-
port een belang dat uitstijgt boven
bijvoorbeeld het rapport van de
Commissie Kortmann over de arbo-
wetgeving'Van keurslijf naar keur-
merk'.
De staatssecretaris kondigt aan dat
de voorstellen van de werkgroep als
uitgangspunt zullen dienen voor een
adviesaanvraag aan de snn over de
heroriëntatie van de Arbowet. Deze
adviesaanvraag zal nog dit jaar wor-
den verzonden. Na het advies van de
sER hoopt de staatssecretaris in de
loop van 1997 een wetsvoorstel tot
wijziging van de Arbowet bij de
Tweede Kamer in te dienen. Gezien
het politieke gewicht dat aan de
voorstellen van de werkgroep is ver-
bonden, is een nadere beschouwing
van het rapport, en dan met name
de voorstellen, op zijn plaats.

Randvoorwaarden
Het eerste hoofdstuk van het rap-
port geeft een overzicht van de be-
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leids-ontwikkelingen die samenhan-
gen met arbeidsomstandigheden, zo-
als de zelfregulering in c.qo's en con-
venanten, de veranderende roÌ van
de I-szw en de Europese regelgeving.
Het tweede hoofdstuk analyseert de
problemen rond de naleving en de
handhaving van de Arbowet. Beide
hoofdstukken zijn vrlj feitelijk van
aard en de aldaar gesignaleerde za-
ken zijn voor het merendeeÌ bekende
kost. Hoofdstuk 3 formuÌeert vervol-
gens de na te streven situatie, en de
volgende twee hoofdstukken werken
de korte en lange termijn voorstel-
len om de na te streven situatie te
bereiken.
Zowel de korte aÌs lange termijn
voorstelÌen worden als volgt onder-
verdeeld: aanpassing van de regel-
geving en beïnvloeding van de rand-
voorwaarden. Bij de beÏnvloeding
van de randvoorwaarden moet ge-

dacht worden aan: privaatrecht, be-
stuurlijke boetes, certifrcatie, frnan-
ciële prikkels en Europese regelge-
vlng.
Uitgangspunt bij de aanpassing van
de regelgeving op de korte termijn is
geweest het kritisch beoordelen van
nationale voorschriften. Met andere
woorden de nationale voorschriften
die zijn gebaseerd op oc-richtlijnen

blijven (nog) buiten schot. Het kader
op deze pagìna bevat een beÌrnopt
overzicht van artikelen en onder-
werpen die uit de Arbowet geschrapt
hunnen worden.
Met betrekking tot het privaatrecht
wordt voorgesteld om op korte ter-
mijn de mogelijkheden van vakbon-
den om rechtsvorderingen tegen na-
latige werkgevers in te stellen, meer
onder de aandacht te brengen. De
werkgroep realiseert zich dat het in-
stellen v ant zo' rt rechtsvordering
door een werknemer niet bepaald
bijdraagt aan een prettige arbeids-
verhouding binnen een bedrijf. Bij
de functie van het privaatrecht op
lange termijn verwacht de werk-
groep dat aansprakelijkheids-, ziek-
te- en arbeidsongeschiktheidsverze-
ker-aars veel waarde zullen hechten
aan certificaten.
De bestuurlijke boete kan op korte
termijn worden ingezet ter handha-
ving van de concrete op Europese
richtlijnen gebaseerde voorschriften.
Overwogen kan worden om dit mid-
del ook in te zetten bij de handha-
ving van zogenaamde open normen
via een aanwijzing of een eis. Op de
lange termijn zal de bestuurlijke
boete aan omvang weer gaan inboe-
ten, omdat de arboregelgeving dan
voor een groot deel ontdaan is van
gedetailleerde voorschriften. De be-
stuurlijke boete blijft dan nog enkel
over voor de naleving van admini-
stratieve verplichtingen (bijvoor-
beeld: het hebben van een schrifte-
lijke risico-inventarisatie en -evalu-
atie) en enkele basisnormen (bij-
voorbeeld: de verplichte bescher-
ming van werknemers tegen kan-
kerverwekkende stoffen).
Certifrcatie wordt in de arbowetge-
ving toegepast op arbodiensten. Niet
de overheid zal dit moeten uitvoe-
ren, maar de markt. De markt zal
niet alleen de certificaten moeten
verstrekken, maar ook de eisen moe-
ten formuleren waaraan arbodien-
sten moeten voÌdoen. Op langere
termijn zullen normalisatie en certi-
frcatie door de markt moeten worden
ontplooid. De overheid heeft slechts
een faciliterende taak en beperkt
zichtot het stellen van basisnormen.
Daarbij wordt nadrukkelijk aange-
geven dat bedrijven nu nog verplicht
zijn om zich te laten bijstaan door
arbodiensten, maar dat op den duur
deze vorm van verplichte winkelne-
ring heroverweging verdient. De
werkgroep laat zich over een verde-
re uitbreiding van certificering niet
uit, daar een andere ällw-werkgroep
dat onderwerp voor zijn rekening
heeft genomen.
De werkgroep verwacht dat de pri-
vatisering van de Ziektewet en het
versterken van de marktwerking in
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de wao zal leiden tot verdergaande
frnanciële prikkels voor het bedrijfs-
leven, waardoor bedrijven meer aan-
dacht aan preventie zullen besteden.

Europese regelgeving
Eén van de meest ongewisse zaken
waar de werkgroep tegenop loopt is
de Europese regelgeving. Een niet
onbelangrijk deel van de huidige ar-
bowetgeving is gebaseerd op Euro-
pese richtlijnen. Deze voorschriften
kunnen niet zornaar door de natio-
nale overheid aan de kant worden
gezet. Dus is de hoop van de werk-
groep mede gericht op een MDw-ope-
ratie op Europese lJnie niveau.
In dit kader wordt gerefereerd aan
het werk van de zogenaamde Moli-
tor-groep. Deze onafhankelijke club
van deskundigen heeft op verzoek
van de Europese Commissie voor-
stellen gedaan de Europese wetge-
ving te vereenvoudigen. De Molitor-
groep heeft ook de Europese wetge-
ving op het terrein van arbeidsom-
standigheden onder de loep geno-
men. Het zal geen verbazing wekken
dat ook deze groep tot de conclusie
komt dat het allemaal eenvoudiger
moet. Het onthaal van dit Europese
rapport cioor de politiek verantwoor-
delijken was een stuk minder en-
thousiast dan de reactie van de Ne-
derlandse politieke verantwoordelij-
ken op het wtow-rapport.
Hoe dan ook, de werkgroep hoopt op

minder regels vanuit BrusseÌ en
hoopt tevens dat deze regels ook zul-
len mogen worden omgezet in bij-
voorbeeld cAo's. Iets wat op dit mo-
ment niet mogelijk is. Overigens
heeft wéér een andere ttllw-werk-
groep een rapport uitgebracht over
de 'Kwaliteit van Europese regelge-
ving'.

Kanttekeningen
Tot zover enkele hoofdlijnen van het
rapport. Zonder nu in details te tre-
den kunnen er enkele kanttekenin-
gen bij het rapport geplaatst wor-
den.

1. De overheid treedt sterk terug als
'partij'uit de arbo-wereld. De sociale
partners zullen het gat dat de over-
heid trekt voor een groot deel moe-
ten opvullen. De vraag is ofde cao-
partijen dat willen en kunnen. Te-
meer als bedacht wordt dat het alge-
meen verbindend verklaren van
cAo's door dit kabinet ook al ter dis-
cussie wordt gesteld.
Een andere vraag is de handhaaf-
baarheid van ceo-afspraken: wie
controleert en corrigeert?
Ook de ott zal zich meer met ar-
beidsomstandigheden moeten gaan
bezighouden. Dat is onder de huidi-
ge arbowetgeving en won al lastig

Arbowet blijkbaar
fraai voorbeeld van
wetgeving die geen

krachtige impuls
geeft aan modefne

samenlev¡ng

genoeg, laat staan als daar nog meer
taken bijkomen.

2. Er wordt veel verwachL'vanverze-
keraars, in die zin dat hun eisen zul-
len leiden tot meer aandacht voor
preventie binnen bedrijven. Of dit
ook daadwerkelijk gaat gebeuren
staat nog te bezien. Ten eerste is
daar de vraag ofbedrijven zich über-
haupt willen verzekeren tegen ziek-
te van werknemers? Ten tweede
hebben verzekeraars geen accepta-
tieplicht, waardoor niet elk bedrijf
bij hen terecht kan. En ten derde
zullen de ziekte-v erzekeraars niet
zozeet: kijken naar de verzuimcijfers
van kleine bedrijven zelf, maar voor-
al rekening houden met de verzuim-
cijfers in de branche ofbedrijfstak.
Met dit laatste wordt een belangrij-
ke frnanciële prikkel voor het indivi-
duele bedrijf onderuit gehaald.

3. Een van de doelstellingen van de
lrlw-operatie is te komen tot lasten-
verlichting voor het bedrijfsleven. Er
vindt echter een verschuiving van
administratieve lasten plaats; bij-
voorbeeld geen kosten meer voor het
maken van een arbojaarplan en een
arbojaarverslag, maan: wel nieuwe
kosten voor het aanvragen, instand-
houden en toetsen van de certif,rca-
ten.
Een greep uit enkele kostenverho-
gende factoren:
- Het ligt voor de hand dat er ge-
praat en onderhandeld moet worden
met verschillende verzekeraars om
tot goede afspraken (polisvoorwaar-
den) te komen.
- Het onderwerp arbeidsomstandig-
heden wordt een (vast) onderwerp
van privaatrechtelijke overeenkom-
sten. Dit geldt niet alleen voor de re-
latie tussen het bedrijf en de verze-
keraar(s), maar ook voor de volgen-
de relaties bedrijf-werknemer, be-
drijf-vakbond, bedrijf-on, bedrijf-an-
der bedrijf en bedrijf-certifi cerende
instelling. De diverse overeenkom-

sten zullen op maat gemaakt moe-
ten worden, hetgeen een goede juri-
dische ondersteuning noodzakelijk
maakt.
-Het zicln indekken tegen mogelijke
claims alsmede het uitvechten van
geschillen inzake onduidelijkheden
in overeenkomsten is wenselijk.
- Er zullen eisen worden gesteld
door certifrcerende instellingen. Al
deze instellingen kunnen afhanke-
lijk van het onderwerp hun eigen ei-
sen stellen.

4. Veel wordt verwacht van een op-
schoning van de Europese regelge-
ving. Daar zal ook wel het een en
ander van worden gerealiseerd,
maar of dit ook betekent dat veel ge-
detailleerde regels in Nederland
kunnen worden geschrapt ligt niet
meteen voor de hand. Zelfs de Moli-
tor-groep pleit niet voor het schrap-
pen van arbo-richtlijnen, maar voor-
al het verduidelijken of versimpelen
van de daarin opgenomen voor-
schriften. Ook het voorstel voor een
alternatieve implementatie van Eu-
ropese regels, in bijvoorbeeÌd cao's,
is een lastige weg. Men behoeft
slechts te denken aan de handhaaf-
baarheid van deze cao-afspraken.

Kortom, bij zoveel onduidelijkheid
en onzekerheid over de uitkomsten
van de voorgestelde maatregelen,
lijkt een nadere bezinning op zijn
plaats. In dat kader lijkt het spreek-
woord gooi geen oude schoenen weg
(arbowet-artikelen) voordat je nieu-
we hebt gekocht (het beoogde markt-
gerichte systeem van de werkgroep)
op zijn plaats.
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