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1 	Achtergrond en vraagstelling van het onderzoek 

1.1 	Opdracht van de Commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving 

Naar aanleiding van vragen bij het kabinet over de feitelijke kanten van een (eventueel) 
handhavingstekort en de wijzen waarop zulk een tekort zou lcunnen worden bestreden, is 
in december 1996 de commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke handhaving 
ingesteld, onder voorzitterschap van prof. mr  drs. F.C.M.A. Michiels. 1  

Twee taken van de commissie worden blijkens haar instellingsbeschilcking in dit 
verband zeer relevant geacht, namelijk: 
1. Onderzoek te laten verrichten naar de huidige bestuurspraktijk ten einde te 

achterhalen wat de factoren zijn die in de weg staan aan een adequaat toezicht en 
aan een duidelijke en consequente handhavingsreactie; 

2. Studie te doen naar de wijze waarop de bestuurlijke repressieve handhaving het 
best kan worden georganiseerd, in het bijzonder of een zekere scheiding tussen 
uitvoering en toezicht enerzijds en sanctie-oplegging anderzijds wenselijk is, en zo 
ja op welke wijze die scheiding gestalte moet worden gegeven en zo nee of de 
organisatie van de bestuursrechtelijke handhaving op andere wijze kan worden 
verbeterd. 

Daarnaast dient de commissie studie te maken van de vraag naar de wenselijkheid en 
inpasbaarheid van een preventieve rechterlijke toets bij de hantering van de instrumenten 
bestuursdwang en dwangsom en naar de rot die het privaatrecht kan spelen in aanvulling 
op de bestuurlijke en strafrechtelijke handhavingsinstrumenten van de overheid, alsmede 
naar de vraag of ten behoeve van dit laatste nadere wettelijke voorzieningen dienen te 
worden getroffen. 

1.2 	Vraagstelling van het onderzoek 

Met het oog op de opdracht van de commissie heeft zij een aantal terreinen aangewezen 
waarop nader onderzoek zou moeten worden verricht. De vraag hierbij is of zich op deze 
gebieden handhavingsproblemen voordoen en zo ja, of andere dan de bestaande methoden 
van handhaving een oplossing voor die problemen lcunnen vormen. Daarbij wordt 
voornamelijk gedacht aan het hanteren van het privaatrecht en het bestuursrecht, omdat 
het privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke instrumentarium op het gebied van het 
ordeningsrecht meer adequate handhavingsmogelijkheden zou bieden dan het toch al 
overbelaste strafrecht. 

De commissie vraagt of er in Nederland op de te onderscheiden terreinen sprake is 
van een handhavingstekort. Het begrip handhavingstekort verdient enige toelichting. Van 
een handhavingstekort is sprake indien de overheid de facto de intentie en motivatie heeft 
om op een bepaald terrein controle uit te oefenen en de vigerende wetgeving te handhaven 
- om aldus bepaald gedrag te bewerkstelligen of te bestendigen - , doch daar door een of 
meer omstandigheden niet of niet in redelijke mate in slaagt. 

Eerder verscheen het kabinetsstandpunt over het rapport van de commissie Korthals Altes 
(neergelegd in de nota 'In juiste verhouding', juli 1996, Kamerstuldcen 11 1995/96, 24 
802, nrs. 1-2). 
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In deze definitie is geen sprake van een handhavingstekort indien op politiek niveau de 
facto de intentie en motivatie ontbreekt, zoals bijvoorbeeld in een gedoogsituatie, of in 
overige situaties waarin men andere belangen (al dan niet bewust) laat prevaleren boven 
daadwerkelijke handhaving (er is dan veelal sprake van symboolwetgeving dan wel van 
symbolische handhaving). 

In het geval van een handhavingstekort zoals hierboven bedoeld, heeft de overheid 
zich de doelen gesteld (controleren, toezicht houden, handhaven, naleving afdwingen, tot 
gedragsverandering bij de normadressaten komen), maar voldoen de middelen, instrumen-
ten en randvoorwaarden niet. Te denken valt aan juridische factoren (aard van de 
wetgeving, handhaafbaarheid van de normen), een te beperkte organisatorische capaciteit, 
te geringe kennis, lcunde of motivatie bij de uitvoerders, onvoldoende samenwerking 
tussen de betrokken uitvoeringsinstanties, pralctische obstakels en dergelijke. 

Een handhavingstekort kan kwantitatief of lcwalitatief van aard zijn. Bij een 
lcwantitatief tekort worden naar verhouding (te) weinig overtredingssituaties vastgesteld en 
afgehandeld (bij voorbeeld door een gebrek aan uitvoeringscapaciteit, te geringe paldcans). 
Van een kwalitatief tekort is te spreken indien er voldoende overtredingssituaties worden 
vastgesteld en afgehandeld, doch de afhandeling dusdanig te wensen overlaat dat de 
voorgenomen gedragsverandering of -bestendiging niet tot stand komt (zaken worden 
bijvoorbeeld in grote getale geseponeerd, de opgelegde straffen of maatregelen zijn van 
onvoldoende gewicht, de doorlooptijd van de zaken is te lang, teveel vormfouten of te 
vaak vrijspraak). 

Als specifieke discussiepunten zijn door de Commissie aangedragen: 
Is er een gebrek aan professionalisering? 
Is er onvoldoende afstemming met/samenwerking tussen verschillende met de 
handhaving belaste organen? 
Bestaat er behoefte aan scheiding van taken - toezicht/sanctionering of sanctione-
ring/sanctie-effectuering? 
Werkt het bestaande stelsel van rechtsbescherming belemmerend voor de handha-
ving? 

an van de geselecteerde terreinen betreft de Arbeidsomstandighedenwet. Uit de `Startno-
tide Arbeidsomstandighedenwet', d.d. 6 maart 1997, zijn door de onderzoekers drie 
hoofd-onderzoeksvragen gedestilleerd, te weten: 

1. Hoe is het wettelijk handhavingssysteem op het gebied van de arbeidsomstandighe-
den opgezet; wie zijn de betrolcken actoren; welke bevoegdheden en competenties 
zijn te onderscheiden? Zijn er lcnelpunten in deze opzet? 

2. Hoe functioneert dit handhavingssysteem in de pralctijk? 
3. Welke lcnelpunten en problemen zijn te signaleren in de uitvoering en handhaving? 

In welke mate bestaat er, ter oplossing van eventuele lcnelpunten en problemen, in 
de praktijk behoefte aan andere instrumenten, in het bijzonder die van privaatrech-
telijke aard? 

Wat betreft de informatie-behoefte van de commissie, zoals die naar voren komt in de 
Startnotitie, ligt de nadruk vooral op 2. en 3. Niettemin wordt in dit onderzoeksrapport 
ook een schets gegeven van het wettelijk handhavingssysteem en van recente ontwilcke-
I ingen. 
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In het door de onderzoekers opgestelde projectplan 'Project ARBO', d.d. 8 april 
1997, zijn de hoofdvragen nader uitgewerkt, alsmede de meer specifieke vragen van de 
commissie (deels) geherformuleerd in een aantal relevante subvragen. Deze deelvragen 
vormen de basis voor het onderzoeksontwerp en zullen als zodanig in de hoofdstuldcen 
over de bevindingen van het onderzoek (hfd. 2 t/m 4) aan de orde komen. 

1.3 	Opzet, methode en uitvoering van het onderzoek 

Het onderzoek bestond uit literatuurstudie en half-gestructureerde interviews. Ten behoeve 
van de interviews zijn afzonderlijke vragenlijsten ontworpen voor de diverse categorieen 
respondenten. In de eerste plaats ging het daarbij om vertegenwoordigers van de Arbeids-
inspectie, het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht (zie Bijlage 2 voor de 
vragenlijsten voor de Al en het OM). 

Er is onderzoek gedaan in drie regio's van de Arbeidsinspectie waar reeds eerder 
een studie werd verricht naar de handhaving van de Arbeidsomstandighedenwee, 
namelijk Noord-West (Amsterdam), Zuid-West (Rotterdam) en Oost (Arnhem). Het 
eerdere onderzoek kan deels als een zekere nulmeting worden gebruikt. In alle drie 
districten is gesproken met: de regio-directeur, een hoofdinspecteur en met enkele inspec-
teurs van de arbeid werkzaam in verschillende bedrijfstakclusters. 

Daarnaast zijn interviews afgenomen bij het Openbaar Ministerie in het grootste 
arrondissement in drie genoemde regio's, waarbij zij opgemerkt dat de districten van de 
Arbeidsinspectie slechts gedeeltelijk overlappen met de arrondissementen. Gesproken is 
met economische officieren van justitie die arbo-zaken behandelen en parketsecretarissen. 
Voorts is een interview gehouden met een parketsecretaris in het arrondissement Zutphen, 
nadat uit gesprekken met de Arbeidsinspectie was gebleken dat aldaar in arbo-zaken een 
experimenteel `lik-op-stuk' beleid wordt gevoerd. Ook zijn in de genoemde arrondis-
sementen interviews gehouden met rechters die belast zijn met de afdoening van arbo-
zaken. 

Aanvankelijk was het de bedoeling om in elk van de bovengenoemde regio's te 
spreken met medewerkers van de Rechtskundige Dienst van de FNV. Al spoedig bleek 
dat de deskundigheid op het onderhavige terrein geconcentreerd is; gesproken is met twee 
beleidsmedewerkers van de FNV en met een beleidsmedewerker van de Industriebond 
FNV. 

Voorts zijn gesprekken gehouden met diverse deskundigen uit de gelederen van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Wetgevingsafdeling, Arbeidsinspec-
tie/Handhaving, Projectbureau Certificatie Arbodiensten), het ministerie van Justitie 
(Wetgevingsafdeling), en de wetenschap (hoogleraar) en de juridische praktijk (adviseur 
arbo-recht). In totaal is met tien deskundigen een gesprek gevoerd. 

In overleg met de begeleidingscommissie is verder besloten om gezien de 
kabinetsvoorstellen ter zake van herorientatie van het arbeidsomstandighedenbeleid, 
waarin een grotere (civiele handhavings)rol voor ondernemingsraden wordt voorzien, 

2 A. Goudswaard, De justitiele handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet, Amsterdam: 
Hugo Sinzheimer Instituut, 1993. 
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gesprekken te voeren met ondernemingsraden/VGWM-commissies 3  van grote bedrijven 
in de reeds genoemde regio's. 

Ten slotte is contact gelegd met het WODC van het ministerie van Justitie, 
afdeling SIBA, met het oog op het verlcrijgen van (landelijk) cijfermateriaal ter zake van 
de handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet. Een cijfermatig overzicht is verlcregen. 

Ondanks het grote aantal reeds verrichte en nog lopende onderzoeken op het gebied van 
de arbeidsomstandigheden en ondanks het felt dat de regelgeving en het beleid ter zake 
volop in beweging is, werd door alle respondenten medewerking aan het onderzoek 
verleend. Slechts in een geval weigerde een respondent zijn visie te geven op de invoering 
van de bestuurlijke boete, omdat hij zijn mening reeds via de gedigende beleidskanalen 
had gegeven en hij dat ook in het algemeen een meer passende handelwijze achtte. 

De in dit onderzoek gevolgde methode heeft uiteraard beperkingen. In de eerste plaats is 
het aantal geInterviewde respondenten relatief gering. Van representativiteit in strikte 
(statistische) zin is geen sprake. Bovendien zijn de resultaten van de studie in belangrijke 
mate gebaseerd op de percepties en ervaringen van deze respondenten. Tijd en middelen 
ontbraken om gesignaleerde en gerapporteerde knelpunten nader empirisch te onderzoe-
ken. Nochtans gaat het om de inzichten en ervaringen van deslcundige en geinformeerde 
respondenten, met veelal een lange staat van dienst op het onderhavige terrein. 

1.4 	Het huidige wettelijke handhavingssysteem 

De handhaving van de in de Arbowet neergelegde regels geschiedt in eerste instantie door 
de Arbeidsinspectie (AI). Volgens het jaarverslag over 1996 luidt de missie van de AI: 
"Wij pakIcen misstanden aan en leveren politiek relevante informatie". De AI is een 
gedeconcentreerde overheidsdienst, ressorterend onder het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid (SZW) en is verdeeld over zes regio's plus een centrale vestiging in 
Den Haag. Elk regiokantoor is clustergewijs georganiseerd naar bedrijfstakken en bestaat 
uit een regio-directeur, drie of vier hoofdinspecteurs (een voor elk cluster) en een aantal 
inspecteurs, die de buitendienst vormen. Er werken in totaal ongeveer 400 arbeidsinspec-
teurs in de buitendienst. 

Zij hebben de `normale' bevoegdheden van een toezichthouder (zie art. 32 
Arbowet): toegang tot elke plaats, verrichten van beproevingen en metingen, maken van 
tekeningen en foto's, nemen van monsters, meenemen van voorwerpen, terwijl volgens 
art. 33 Arbowet werkgever en werknemers verplicht zijn alle door de inspecteurs verlang-
de gegevens en inlichtingen te verschaffen. Daarnaast hebben de inspecteurs opsporings-
bevoegdheid omdat ze buitengewoon opsporingsambtenaar zijn (art. 17 WED); dat maakt 
hen bevoegd tot onder meer inbeslagneming van voorwerpen en het opmaken van een 
proces-verbaal. Overigens lcunnen `gewone' politie-agenten ook proces-verbaal opmaken 
inzake de Arbowet, maar dat gebeurt voornamelijk bij arbeidsongevallen. 

De Arbowet kent de volgende handhavingsinstrumenten: 

3 Dit zijn conunissies van ondernemingsraden die zich met veiligheid, gezondheid, welzijn 
en milieu bezig houden. 
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ingevolge art. 35 kan een arbeidsinspecteur een werkgever een aanwijzing geven 
over de wijze waarop de in het zesde lid genoemde wetsartikelen dienen te worden 
nageleefd; 
met de eis tot naleving (art. 36) kan worden aangegeven hoe de voorschriften van 
de uitvoeringsbesluiten op grond van art. 2 en 24 Arbowet moeten worden 
nageleefd; 
indien een bepaalde situatie ernstig gevaar voor personen oplevert, kan volgens 
art. 37 stillegging van het werk worden bevolen die zeven dagen mag duren; een 
verzoek om een langere termijn dient te worden belcrachtigd door de president van 
de rechtbank; 
overtredingen van de Arbowet en het Arbobesluit zijn economische delicten (zie 
art. 1 sub 4 WED), waarvoor hechtenis van een half jaar of een boete van de 
vierde categorie (maximaal f 25 000) kan worden opgelegd; als de overtreder een 
rechtspersoon is, hetgeen meestal het geval is, kan een boete van de vijfde 
categorie (maximaal f 100 000) worden opgelegd. 

De besluiten tot het geven van een aanwijzing, tot het stellen van een eis en tot stillegging 
worden genomen door de regio-directeur (voorheen districtshoofd geheten); de stillegging 
kan, in situaties van acuut gevaar, ook mondeling door een arbeidsinspecteur worden 
bevolen, maar dient dan wel schriftelijk te worden bevestigd. De door de arbeidsinspec-
teurs opgestelde processen-verbaal komen eerst nog bij de hoofdinspecteur die ze al of 
niet gewijzigd doorstuurt naar de Officier van Justitie. 

De door arbeidsinspecteurs meest gebruikte handhavingsinstrumenten, namelijk de 
waarschuwing (ingebrekestelling) en de informele stillegging, zijn niet in de wet geregeld; 
wel zijn daarover afspraken met het OM gemaakt, neergelegd in het Handhavingsarrange-
ment. 4  In § 2 van dit rapport komt dit aan de orde. 

1.5 	Recente ontwikkelingen 

Het CTW-rapport over de bestuurlijke boete 

De Commissie voor de toetsing van Wetgevingsprojecten bracht op 12 januari 1994 
advies uit over de bestuurlijke boete. 5  Uit het rapport blijkt dat invoering van de bestuur-
lijke boete op grotere schaal dan tot dusver belangrijk kan bijdragen aan een betere 
handhaving van bestuursrechtelijke regels. De Commissie formuleert vijf criteria om te 
bepalen of een wettelijke regeling in aanmerking komt voor invoering van de boete: 

De wettelijke norm heeft een geringe normatieve lading; 
De overtreding pleegt geen letsel aan personen of schade aan goederen toe te 
brengen; 

Aanleiding tot die afspraken en tot het opstellen van een handhavingsrichtlijn door het 
college van P-G's was het rapport van A. Goudswaard (zie noot 2). 
CTW Rapport "Handhaving door bestuurlijke boeten" (CTW 94/1). Het kabinet heeft in 
zijn brief van 1 juli 1994 de Tweede Kamer laten weten het advies in hoofdlijnen over te 
nemen (Kamerstulcken 11 1993/94, 23 400 VI, nr. 48). 
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De norm is concreet in de wet omschreven; 
De met de handhaving belaste dienst of ambtenaar beschikt over voldoende kennis 
om aan de handhaving adequaat gestalte te geven; 
Voor de handhaving zijn geen vrijheidsbenemende of andere ingrijpende bevoegd-
heden nodig. 

De Commissie adviseert om in een groat aantal wetten, waaronder de Arbowet, de 
bestuurlijke boete in te voeren. Het globale karakter van sommige normen in de Arbore-
gelgeving vormt daartoe geen beletsel; de globale norm kan via een eis tot naleving (art. 
26 Arbowet) worden geconcretiseerd, waama overtreding ervan kan worden beboet. 

Net C7'W-rapport over de Arbowet 

Op 15 september 1994 verschijnt een advies van de Commissie voor de toetsing van 
wetgevingsprojecten (CTW) over het wetgevingsbeleid voor de arbeidsomstandigheden, 
getiteld "Van keurslijf naar keurmerk, wetgevingsbeleid voor veilig en gezond werk". Het 
rapport is geent op het gedachtengoed van prof. de Ru, 6  die een lans breelct voor het 
gebruik van in algemene wetten neergelegde open normen en voor het privaatrecht als 
reguleringsinstrument. De jurisprudentie zou hierbij als motor voor de rechtsontwilckeling 
fungeren. Zulke wetgeving biedt volgens De Ru grote kansen voor deregulering en 
vereenvoudiging en leidt tot actuelere en beter nageleefde normen dan de klassieke 
bestuursrechtelijke regelgeving. 

De Toetsingscommissie vindt in bovengenoemd advies dat de verantwoordelijkheid 
voor de arbo-zorgplicht bij het bedrijfsleven ligt en doet in concreto de volgende 
aanbevelingen: 
a) de ontwildceling van normen zo veel mogelijk in handen te leggen van door het 
bedrijfsleven in te richten normalisatie-instellingen, 
b) het verlenen van `arbo-keurmerken' door privaatrechtelijke certificatie-instellingen, 
waaraan 
c) financiele gevolgen kunnen worden verbonden zoals matiging van de aansprakelijk-
heidspremie, premiedifferentiatie voor de sociale verzekeringen en matiging van de 
schadeplichtigheid bij civielrechtelijke aansprakelijkheid, 
d) het overheidstoezicht te beperken tot de gang van zaken rand de verlening van het 
arbo-keurmerk en optreden bij (dreigende) calamiteiten en 
e) de strafrechtelijke interventiemogelijkheden (voor zover nog nodig) te versnellen en het 
sanctie-arsenaal te verscherpen. 

De MDW-operatie 

In een brief d.d. 19 december 1994 van de ministers van Economische Zaken en Justitie 

6 Zoals verwoord in diens publicatie "De algemene wet gaat boven de bijzondere wet, 
notitie over een nieuw wetgevingsbeleid", 's-Gravenhage 1993. 
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aan de Tweede Kamer' wordt door het paarse kabinet het plan van aanpak "Marktwer-
king, deregulering en wetgevingskwaliteit" (MDW) gepresenteerd. De bedoeling van de 
MDW-operatie is dat "regels die de ontplooiing van burgers onnodig belemmeren en het 
bedrijfsleven onnodig belasten, worden verminderd en vereenvoudigd". Een van de 
onderwerpen van de eerste tranche van de operatie MDW is de Arbowetgeving (de 
overige vijf zijn de Winkelsluitingswet, het taxivervoer, het Inrichtingen- en vergunnin-
genbesluit milieubeheer, het Rijtijdenbesluit en de domeinmonopolie van de advocatuur). 
De bewindslieden merken over de Arbowet het volgende op (p. 9-10): 

De Arbowet is door diverse wijzigingen onoverzichtelijk geworden. Bovendien worden 
diverse bestuurlijke instrumenten niet of beperkt gehanteerd en hebben een aantal 
bepalingen die zijn gericht tot werkgevers minder betekenis gelcregen. Verder zijn 
regelingen voor enkele bijzondere sectoren te zwaar aangezet en biedt de wet te weinig 
ruimte om adequaat in te spelen op Europese richtlijnen. Ten slotte zijn de strafsancties 
niet steeds zodanig dat daarmee de gewenste doelen kurmen worden gerealiseerd. Een en 
ander speelt zich af tegen het decor van veranderde opvattingen over de rol van de 
overheid en de enorme groei van het aantal zieke en arbeidsongeschikte werknemers. 

Al eerder is geconstateerd dat de Arbowet niet langer is toegesneden op haar taak. 
De wet is daarom ter toetsing aan de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten 
voorgelegd, die september 1994 advies heeft uitgebracht (het rapport Van keurslijf naar 
keurmerk). In het advies wordt een sterke nadruk gelegd op de rol die het algemene 
privaatrecht zou lcurmen spelen bij het bereiken van goede arbeidsomstandigheden. Een 
ander startgegeven is dat het kabinet eerder, n.a.v. een CTW-advies over bestuurlijke 
boeten, te kermen heeft gegeven dat bezien zal worden in hoeverre de bestuurlijke boete in 
de Arbowet kan worden gehanteerd. 

Het Arbo-deelproject van de MDW-operatie moet bouwstenen aandragen voor een 
adviesaanvraag aan de SER over een herorientatie op de Arbowet. 

Het rapport van de MDW-werkgroep Arbowet 

Op 11 juli 1995 biedt de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de 
Tweede Kamer' de uitkomsten aan van het MDW-project arbeidsomstandighedenwet, 
getiteld "Maatwerk in bescherming". De centrale aanbeveling van de werkgroep is om 
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de bevoegdheden omtrent de invulling van globale basisnormen en de handhaving 
daarvan - veel meer dan in de huidige regelgeving besloten ligt - te leggen bij de actoren 
die verantwoordelijk zijn voor goede arbeidsomstandigheden. Te weten, de werkgever 
samen met de werlcnemers op het niveau van de individuele onderneming. Dit leidt tot een 
sterkere betrokkenheid binnen het bedrijf, maakt maatwerk mogelijk en komt daardoor ten 
goede aan de effectiviteit van het arbeidsomstandighedenbeleid. 

Op de lange termijn zou dus het private domein hoofdverantwoordelijk zijn op het gebied 
van de arbeidsomstandigheden; in die situatie blijft de overheid evenwel verantwoordelijk 
voor: 

Kamerstuklcen 11 1994/95, 24 036, nr. 1. 
Kamerstuldcen 11 1994/95, 24 036, nr. 8. 
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a) het stellen van een algemene zorgplicht aan de werkgever plus basisnormen ten 
aanzien van gevaarlijke situaties; 
b) de verplichte advisering van de werkgever door een arbodienst en 
c) het houden van toezicht door middel van strafrechtelijke sancties in gevallen van 
acuut of ernstig gevaar voor de veiligheid of de gezondheid dan wel door middel 
van de bestuurlijke boete (in ieder geval op te leggen bij niet-nakoming van 
administratieve verplichtingen) en het toezicht op certificerende instanties. 

Opgemerkt wordt dat op korte termijn de ruimte voor zo'n ontwikkeling echter begrensd 
is door Europese regelgeving. Toch kunnen al, naast het ondernemen van pogingen om 
die regelgeving aan te passen, enkele verbeteringen worden doorgevoerd, zoals de 
invoering van de bestuurlijke boete, maatregelen op het vlak van certificering en 
normalisatie en introductie van financiele prikkels. 

De adviesaanvraag aan de SER 

In maart 1996 verscheen de adviesaanvraag van het ministerie van SZW, getiteld 
"Herorientatie Arbobeleid en Arbowet". De adviesaanvraag bouwt voort op de ideeen van 
de MDW-werkgroep: versterking van de verantwoordelijkheid van werkgevers en 
werIcnemers voor het Arbo- en verzuimbeleid in de ondernemingen, grotere beleids-
vrijheid voor belanghebbenden (maatwerk) via doelvoorschriften en zelfregulering, terwijl 
de wetgeving beperkt zal blijven tot algemeen geldende `spelregels' (de risico-inventarisa-
tie en -evaluatie en de verplichte aansluiting bij een arbodienst) en materiele regels met 
betreldcing tot ernstige risico's. 

Wat de handhaving betreft, wordt een driedeling voorgesteld: 
a) strafrechtelijke sanctionering voor delicten met ernstig letsel of zeer gevaarlijke 
situaties; 
b) bestuurlijke boeten voor overtredingen van essentiele spelregels en van regels 
met betrekking tot ernstige risico's, waarbij als voordeel wordt gezien dat de 
handhaving uniformer en de periode tussen overtreding en overheidsreactie korter 
wordt; 
c) civielrechtelijke aanpak (althans handhaving door partijen zelf) ten aanzien van 
de bepalingen over overleg met en informatieverstreklcing door de werkgever, de 
algemene zorgverplichtingen en de bepalingen inzake niet-ernstige risico's. 

Het SER-advies 

Op 21 februari 1997 brengt de SER advies uit over de vier door de raad onderscheiden 
kernelementen van de kabinetsvoorstellen, namelijk meer ruimte voor maatwerk, 
normalisatie en certificatie, sanctionering en medezeggenschap. Wat betreft de sanctione-
ring en de daarmee samenhangende onderverdeling van normen, is de SER negatief: 

De raad acht de ten aanzien van de normering gemaakte keuzen, in het bijzonder op het 
punt van de materiele regels, weinig geluidcig. Het gemaakte onderscheid ten aanzien van 
de ernst van de risico's noopt ertoe een rangorde aan te brengen in de aan die risico's 
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mogelijk verbonden effecten. Niet alleen zal het maken van een indeling conform de 
voorstellen van het kabinet een uiterst omvangrijke taak zijn, ook zal een uiteindelijke 
indeling, vanwege het ontbreken van duidelijke scheidslijnen tussen de verschillende 
risicocategorieen, een buitengewoon arbitrair karakter dragen. (...) Mede om deze reden 
kan de raad in algemene zin het voorgestelde sanctioneringssysteem niet onderschrijven. 
(P. 35). 

Bovendien is de raad van mening dat niet, zoals het kabinet voorstelt, door middel van 
beleidsregels of richtlijnen mag worden aangegeven welke overtredingen strafrechtelijk 
dan wel bestuursrechtelijk worden gesanctioneerd. Die indeling dient in de wet of 
krachtens delegatie in het besluit te worden neergelegd. 

Een goede indeling is volgens de SER: op overtredingen van bepalingen die in 
Publikatieblad 185 als ernstige overtredingen zijn aangeduid, en op gevallen van recidive 
van bestuursrechtelijk te handhaven bepalingen hoort het strafrechtelijk regime van 
toepassing te zijn, op de overige bepalingen is het bestuursrechtelijk regime van toepas-
sing. 

Daarnaast meent de SER dat het opleggen van sancties voor overtreding van 
globale doelvoorschriften, die de te gedetailleerde middelvoorschriften moeten vervangen, 
strijdig is met artikel 7 EVRM en artikel 16 Grondwet, op grond waarvan volgens de 
raad alleen een sanctie mag worden opgelegd wegens overtreding van een duidelijk voor 
de burger kenbare norm. Bestuursrechtelijke sanctionering is wel goed toepasbaar bij 
overtreding van concrete normen. Wel dienen dan de nodige waarborgen ten aanzien van 
de rechtszekerheid van de justitiabelen - recht om gehoord te worden, toegang tot de 
rechter - aanwezig te zijn. 

De raad acht de invoering van een civielrechtelijk handhavingstraject bezwaarlijk om de 
volgende redenen: 

de arbeidsrelatie komt met het aanspannen van een civiele procedure onder (nog 
grotere) spanning te staan; 
de bewijsvoering is bijzonder lastig; 
ook een gewonnen procedure kost tijd, geld en energie en leidt niet tot een 
oplossing van het conflict; 
de naleving van de plicht tot samenwerking en overleg kan moeilijk via een 
schadevergoedingsactie worden afgedwongen en 
het arbitraire onderscheid in de mate van ernst van de risico's maakt het moeilijk 
om uit te maken welke bepalingen civielrechtelijk gehandhaafd moeten worden. 

Daarnaast zou er een vreemde discrepantie tussen de overheidssector en de niet-overheids-
sector ontstaan; de schade die een ambtenaar zou lijden wegens schending van een 
zorgplichtbepaling zou in tegenstelling tot de schade die een gewone werknemer lijdt, Met 
verhaalbaar zijn, omdat het ambtenarenrecht niet een bepaling zoals artikel 1638x BW 
(inmiddels: 7:658 BW) kent. 

Het Arbobesluit 

Ben van de concrete wapenfeiten van de herorientatie-operatie tot dusver is een `opscho- 
ning' c.q. `uitdunning' van de op de Arbowet gebaseerde veiligheidsbesluiten. Deze 
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operatie is deels te typeren is als een actualisering en therordening' van bepalingen, en 
deels als deregulering, in de zin van het terugbrengen van het aantal bepalingen en de 
specificiteit ervan. Per 1 juni 1997 zijn de bestaande veiligheidsbesluiten vervangen door 
een Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit), dat wordt gekenmerkt door een onder-
werpsgewijze aanpak. Het nieuwe Arbobesluit is globaler van opzet. Er is niet meer 
geprobeerd om ieder arbeidsmiddel en elke denkbare arbeidsplaats apart te regelen. 

Naast de oude veiligheidsbesluiten bestonden nog ruim 40 ministeriele regelingen. 
Hierin zijn bepaalde onderdelen van de oude besluiten nader uitgewerkt. Ook deze 
regelingen zijn vervangen door eon nieuwe regeling, de Arboregeling. 

Ten slotte zijn er momenteel nog zo'n 200 zogenoemde P-bladen (Publilcatiebladen 
van de Arbeidsinspectie) waarin concreet wordt aangegeven op welke manier aan de 
wettelijke regels kan worden voldaan. Daarvoor in de plaats (geheel of gedeeltelijk) 
komen zogenoemde beleidsregels. Een beleidsregel geeft een manier aan waarop het 
vereiste beschermingsniveau bereikt kan worden. Het staat werkgevers echter vrij dit op 
een andere manier te doen, als het gestelde beschermingsniveau maar wordt bereikt. In 
veel gevallen refereren beleidsregels aan zogenoemde NEN-normen, die behoorlijk 
gedetailleerd zijn. 9  

Volgens het ministerie van SZW zijn beleidsregels een flexibeler instrument dan 
wettelijke voorschriften. Bedrijven icrijgen hiermee houvast bij de toepassing van de 
wettelijke voorschriften. De uitvoerende en handhavende taken van de Arbeidsinspectie 
zouden met de beleidsregels eenvoudiger worden; men kan naar de beleidsregels verwij-
zen. 1° Over de vraag of dit in de praktijk zo uitvalt, is nog geen uitspraak te doen. 

Het wetsvoorstel Arbeidsomstandighedenwet 1998 

In de Volkskrant van 30 augustus 1997 stond op pagina 3 het volgende berichtje: 

De arbeidsinspectie mag volgend jaar boetes opleggen aan bedrijven die zich niet aan de 
regels houden. Nu moet de arbeidsinspectie eerst de rechter inschakelen, wit het een 
overtreding afstraffen. Volgens het kabinet duurt dat te lang. Het zou effectiever zijn om 
bedrijven met de boetes meteen 'lik-op stuk' te geven. Net  plan is opgenomen in een 
wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. Het wetsvoorstel geeft bedrijven meer ruimte 
om de minimumnormen voor de arbeidsomstandigheden in hun bedrijf uit te voeren. 

Zoals in het krantenbericht wordt vermeld, heeft het kabinet een voorstel tot wijziging 
van de Arbeidsomstandighedenwet naar de Raad van State gestuurd (zie Bijlage 1). 
Volgens de considerans is het wenselijk "de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden te 
verbeteren, meer ruimte voor maatwerk te creeren en de bestuurlijke boete in te voeren". 
In dit rapport gaan we niet op alle voorgestelde wijzigingen in; we beperken ons tot 
Hoofdstuk 5: Toezicht en ambtelijke bevelen en Hoofdstuk 7: Sanctionering.' 

9 	Normen van het Nederlands Normalisatie-instituut. Deze normen zijn nogal prijzig en 
daardoor niet zo maar voor iedereen toegankelijk. 
SZW voorlichtingsbrochure, 1997. 
Afzonderlijke vermelding verdient evenwel artikel 30: in het eerste lid wordt bepaald dat 
belanghebbenden tegen beschiklcingen van bepaalde aangewezen ambtenaren (van wie 
sommigen we!, anderen niet onder de minister van SZW vallen) administratief beroep 
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Wat het toezicht betreft, wordt aangeknoopt bij afdeling 5.2 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb), met een uitbreiding van bevoegdheden: volgens het derde lid van 
artikel 23 is de toezichthouder bevoegd "met medeneming van de benodigde apparatuur 
een woning binnen te treden zonder toestemming van de bewoner"; men zoekt vergeefs in 
de concept-memorie van toelichting naar de motivering om op dit punt af te wijken van 
de Awb wat betreft toekenning van deze ingrijpende bevoegdheid. 12  De bevoegdheid van 
arbeidsinspecteurs om een aanwijzing te geven vervalt (die bevoegdheid werd nauwelijks 
gebruikt), de bevoegdheden om een eis tot naleving te stellen en om, bij ernstig gevaar 
voor personen, het werk stil te leggen, blijven bestaan. De eis tot naleving wordt gebruikt 
om de concrete inhoud van een wetsbepaling vast te stellen en is geen sanctie; de aard 
van het bevel tot stillegging is wet een (reparatoire) sanctie en hoort in het hoofdstuk over 
sanctionering thuis. 

In het hoofdstuk Sanctionering komt een indeling in Schade toebrengende 
gedragingen (art. 31) en Beboetbare feiten (art. 32) voor. In de Overgangs- en slotbepa-
lingen wordt een aantal artikelen van de wet toegevoegd aan artikel 1, sub 3 van de Wed, 
hetgeen een verzwaring van de sanctionering betekent omdat nu soortgelijke bepalingen in 
artikel 1, sub 4 van de Wed staan. Artikel 31 bevat een verbod voor de werkgever om 
handelingen te verrichten of na te laten in strijd met de wet "indien daardoor, naar hij 
weet of redelijkerwijs moet weten, levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van 
een of meer werknemers ontstaat of te verwachten is". Niet-naleving ervan is een 
misdrijf. 

Beboetbare feiten zijn volgens artikel 32, lid 1, handelingen in strijd met een 
aantal opgesomde artikelen; ook bij algemene maatregel van bestuur kunnen beboetbare 
feiten worden omschreven. De artikelen op overtreding waarvan een boete kan worden 
opgelegd zijn: 
art. 3 - het voeren van een goed arbobeleid; 
art. 4 - het voeren van een ziekteverzuimbeleid; 
art. 5 - het vastleggen van een risico-inventarisatie en -evaluatie; 
art. 9 - het melden van ongevallen aan de Arbeidsinspectie; 
art. 11 - de plicht van de werlcnemer om voorzichtig te zijn; 
art. 26, lid 3 - voldoen aan de eis tot naleving; 
art. 13, lid 1, art. 14, lid 1, art. 15 lid 9, art. 17 en art. 18 - varia. 

Voor alle zekerheid is in het tweede lid van art. 32 opgenomen dat "geen bestuurlijke 
boete kan worden opgelegd indien een handeling of nalaten is aangemerkt als strafbaar 
feit (de laatste volzin van art. 32, lid 1 - luidende dat geen boete kan worden opgelegd 
indien het feit een gedraging betreft als bedoeld in artikel 31, welke gedraging als een 
misdrijf wordt gelcwalificeerd - doet daarom overbodig aan). Er zit een klein gaatje in het 
waterdichte schot tussen strafrechtelijke en bestuurlijke `bestraffing': in het geval dat in 

lcunnen instellen bij Onze Minister, terwijl volgens het (in dit wetsvoorstel toegevoegde) 
derde lid beschildcingen van onder hem ressorterende ambtenaren worden gegeven 
"namens Onze Minister", zodat daartegen bezwaar dient te worden gemaakt. 

12 	Die bevoegdheid bestaat overigens al sinds 1994, toen art. 32, lid 3, werd gewijzigd: 
"ambtenaren hebben toegang tot elke plaats", waaronder ook woningen vallen. De 
uitbreiding van de binnentredingsbevoegdheid was bedoeld om ook thuiswerkers te lcunnen 
controleren. 
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de afgelopen vier jaar een handeling twee maal tot een bestuurlijke boete heeft geleid, 
wordt een zelfde handeling aangemerkt als strafbaar kit (art. 32, lid 2). 

De hoogte van de boete wordt (waarschijnlijk in de vorm van een tariefstelsel) 
bepaald bij algemene maatregel van bestuur, met een verdeling in twee categorieen. In de 
eerste categorie is het maximum f 10 000, in de tweede f 50 000; bij recidive binnen 
twee jaar kan de boete met 50 % worden verhoogd. De boete wordt, op basis van het 
rapport van de toezichthouder, opgelegd door een aangewezen ambtenaar, de boete-
inspecteur (waarschijnlijk een functionaris op het hoofdkantoor van de Arbeidsinspectie te 
Den Haag); volgens de concept-memorie van toelichting (p. 48) heeft het, "in verband 
met de noodzakelijke objectiviteit en ter voorkoming van willekeur", de voorkeur om 
onderscheid te maken tussen degene die de overtreding constateert en degene die een 
boete oplegt. Andere bepalingen over de inhoud van de boetebeschikking, betaling, 
aanmaning en invordering komen overeen met de boetebepalingen in de sociale-zeker-
heidswetgeving, inclusief de mogelijkheid van reformatio in peius; alleen de verjaringster-
mijn is korter, namelijk twee jaar. 

De voorgestelde wettekst lezend, lcrijgt men de indruk dat nu echt een lik-op-stuk 
beleid gevoerd gaat worden, maar de concept-memorie van toelichting (p. 31) relativeert 
dat enigszins: "Bij overtredingen van bestuursrechtelijke bepalingen zal meteen een 
waarschuwing worden gegeven, waama bij hercontrole indien nodig meteen tot sanctie 
(opleggen van boeten) kan worden overgegaan. De werkgever zal daardoor sneller 
worden geconfronteerd met zijn (gebrek aan) handelen." Waarschijnlijk verstandigerwijs 
wordt met het eerst waarschuwen aangelcnoopt bij de bestaande handhavingscultuur van de 
Arbeidsinspectie. 

Organisatorische veranderingen 

Naast het kennisnemen van en reageren op al de in § 1.5 besproken rapporten en 
adviezen, waarin de nodige kritiek op het handhavingssysteem van de Arbowet is 
verwoord, moest de Arbeidsinspectie ook de wijzigingen in de Arbowet uitvoeren, met 
onder andere de invoering van arbodiensten, de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), 
verzuimbeleid, en inspelen op het nieuwe Arbobesluit. Daamaast werden nieuwe 
werlcwijzen opgesteld, terwijl op organisatorisch een ingrijpende fusie plaats vond: in 
1994 werd een aantal inspectiediensten samengevoegd en werd de indeling in regio's 
veranderd. De Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden, de Loontechnische Dienst, de 
Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen en de Arbeidsinspectie gaan nu gezamenlijk door 
het leven onder de naam `Arbeidsinspectie' en beschilcken over zes regio's. 
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2 	Het handhavingssysteem in de praktijk 

2.1 	Organisatie van de handhaving 

In het gehele land wordt het zogenoemde landelijk handhavingsbeleid gevolgd, onder te 
verdelen in twee delen: actief en reactief beleid. De actieve handhaving vindt plaats per 
(doorgaans landelijk afgesproken) project, bij voorbeeld het vakantiewerkersproject, of als 
gevolg van een gewoon controlebezoek. De actieve handhaving verloopt volgens het drie-
stappenmodel (ook drie-ballenmodel geheten). Bij constatering van een overtreding wordt 
de afspraak gemaakt dat de werkgever binnen een bepaalde termijn ervoor zal zorgen dat 
de overtreding ongedaan wordt gemaakt. Indien bij het volgende bezoek blijkt dat dat niet 
is gebeurd, volgt een waarschuwing met wederom een termijn. Als na afloop van die 
termijn nog niets is gedaan, wordt proces-verbaal opgemaakt. Reactieve handhaving vindt 
plaats na een bedrijfsongeval of naar aanleiding van klachten; naar aanleiding van 
bedrijfsongevallen wordt, indien sprake is van een overtreding, altijd proces-verbaal opge-
maakt. 

De afgesproken werkwijze houdt in dat, ingeval een arbeidsinspecteur een emstige 
overtreding (zoals opgesomd in Publicatieblad nr. 185, hier vallen levensbedreigende 
situaties onder) aantreft, hij de werlczaamheden stillegt (informele stillegging). Indien bij 
controle blijkt dat de door de inspecteur bevolen maatregelen niet zijn getroffen, volgt 
formele stillegging en wordt proces-verbaal opgemaakt. Bij niet direct levensbedreigende 
situaties wordt, indien de werkgever meewerkt, een waarschuwing gegeven en soms een 
proces-verbaal opgemaakt; indien de werkgever niet meewerkt en bij herhaling van de 
overtreding, volgt formele stillegging en een proces-verbaal. Overigens is het terrein van 
de niet direct levensbedreigende situaties moeilijk af te bakenen en ook moeilijk te 
normeren. Bij recidive wordt altijd proces-verbaal opgemaakt. De werkwijze varieert met 
de sector; zo wordt in de bouw bij het aantreffen van een onveilige situatie (die daar 
vaker dan in andere sectoren voorkomt) direct formeel stilgelegd. 

Door een deel van de respondenten wordt benadrukt dat dit de afgesproken werkwijze is, 
doch dat de door de arbeidsinspecteurs gevolgde praktijk wel eens van die werkwijze 
afwijkt, afhankelijk van de cultuur van de betreffende arbeidsinspectie, het karalcter van 
de inspecteur en de sector waarin hij werlczaam is. 

De verschillende Officieren van Justitie zeggen alien de Richtlijn handhaving Arbeidsom-
standighedenwet van 1995" te volgen, zij het dat benadrukt wordt dat de eis van de 
Officier tegen het in de richtlijn gehanteerde maximum of daarboven ligt. De richtlijn 
schrijft voor dat in de gevallen waarin een emstige overtreding is geconstateerd (zie de 
Bijlage bij de richtlijn) doch geen sprake is van schade of alleen van lichte materiele 
schade of van licht letsel, een transactie wordt aangeboden. In principe dient in de 
gevallen waarin sprake is van dood of zwaar lichamelijk letsel te worden gedagvaard, 
mede uit oogpunt van slachtofferhulp. Er kunnen echter situaties zijn waarin een transac-
tie de voorkeur verdient boven een dagvaarding en andersom. Zo kan, na een emstig 
ongeval, toch worden getransigeerd indien de veiligheid van het bedrijf is verbeterd en 
voor een uitkering aan het slachtoffer of de nabestaanden is gezorgd. Andersom kan een 

13 S & J 141, zesde druk, p. 830-836. 
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bedrijf worden gedagvaard wegens de weigering om een arbeidsveiligheidsrapport op te 
stellen, "met name uit het oogpunt van publiciteit en ter voorkoming van een uitwaaierend 
effect van dit soon overtredingen." De transactie kan lager uitvallen dan het standaardta-
rief indien een bedrijf voldoet aan de voorwaarden dat het slachtoffer of de nabestaanden 
een vergoeding lcrijgen, de noodzakelijke investeringen worden gedaan en publiciteit aan 
de transactiebeslissing wordt gegeven. De transactiebedragen varieren - naar de mate van 
schade en letsel en naar de grootte van het bedrijf - van f 1000 tot f 6000; de eis 
bedraagt steeds 20 % meer dan de transactie. Bij een dagvaarding (dus bij zwaar letsel of 
overlijden) varieert de eis van f 3000 tot f 12 500. Recidive leidt tot een verdubbeling 
van de eis. Een officier kan in geval van bijzondere omstandigheden van de tarieven 
afwijken en ook in die gevallen waarin de emst van de overtreding te weinig tot uitdruk-
king komt in de straf en er sprake is van economisch voordeel. 

In de praktijk blijken de variaties per arrondissement in het beleid ten aanzien van 
dagvaarding, transactie en seponering vrij groot. 

Vermelding verdient, gelet op de argumenten voor invoering van de bestuurlijke boete in 
de Arbowet, het Zutphense lik-op-stuk experiment. Het OM aldaar begon de `snelrechr-
procedure met gemaldcelijk constateerbare/bewijsbare milieu-overtredingen, in een verkort 
proces-verbaal neergelegd (zie Bijlage 3), met een maximumschildcing van f 5000." In 
die procedure is de termijn tussen het horen van de verdachte en het moment dat hij het 
schildcingsvoorstel thuis krijgt, vier tot zeven dagen. In het Zutphense arrondissement 
betreft het zo'n 25 zaken per jaar; 80 % daarvan betaalt de transactie, 20 % gaat door 
naar de rechtbank. De procedure wordt nu in het hele land op milieugebied toegepast 
In een rede van minister Sorgdrager ter gelegenheid van een studiedag van het Centrum 
voor Milieurecht van de UvA over handhaving van het milieurecht werd dit "winst" 
genoemd: 

De effectiviteit van sancties wordt, behalve door de paidcans, vooral bepaald door de 
snelheid en strengheid van de sanctionering. Per 1 januari 1996 zal landelijk, vooral bij 
zgn. vrije-veld-delicten, de OM-transactie via een lik-op-stuk-aanpak vorm krijgen. Het is 
de bedoeling dat het OM op basis van de door de politie in te zenden (of toe te faxen) 
mini-processen-verbaal op zeer korte termijn een transactievoorstel doet. Experimenten 
daarmee in Zutphen bleken een groot succes, zowel op het punt van de betalingsbereidheid 
van de overtreders (ondanks de forse transactiebedragen), als op de motivatie van de 
politie. De effectiviteit van de strafrechtelijke interventie wordt zo niet alleen vergroot 

.doordat de snelheid van de reactie toeneemt, maar wellicht ook doordat de pak- en 
strafkans groter worden. Ingewilckelde procedures werken nu eenmaal drempelverho-
gend. 16  

De procedure zal in Zutphen ook bij Arbo-zaken worden toegepast, iets waarmee volgens 
de parketsecretaris de Arbeidsinspectie zeer gelulckig is. Als vermoedelijke redenen voor 

De werkwijze ten aanzien van de lik-op-stuk aanpak en de gevallen waarin die gebruikt 
kan worden, staan beschreven in: G.W. Jansen, R.M.M. Vossen, A. de Lange, Lik op 
stuk voor milieudelicten, november 1995 (intern document). 

15 	Zie Handhaving 1997, p. 15 - 16. 
16 	In M.V.C. Aalders en D. van Grieken (red.), Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke 

handhaving van het milieurecht, Zwolle 1996, p. 3. 
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het (nog) niet landelijk invoeren van de lik-op-stuk procedure in Arbo-zaken worden 
opgegeven dat de weinige processen-verbaal die worden opgemaakt, doorgaans gecompli-
ceerde gevallen betreffen en dat Arbo-zaken veel minder dan milieu-zaken 'in the picture' 
zijn. De geinterviewde Officieren van Justitie en de parketsecretarissen waren overigens 
in meerderheid voor invoering van de procedure. 

Bij het ministerie van SZW was men bekend met het Zutphense Arbo-experiment; 
men dacht dat het te lang zou duren voordat de lik-op-stuk procedure landelijk kon 
worden ingevoerd, zodat in plaats daarvan voor de bestuursrechtelijke lik-op-stuk 
procedure is gekozen. 

2.2 De inzet van handhavingsinstrumenten 

Het ministerie van SZW publiceert jaarlijks een overzicht van het gebruik van handha-
vingsinstrumenten door de Arbeidsinspectie. In tabel 1 zijn de cijfers voor de periode 
1994-1996 overgenomen. 

Tabel 1 Hoeveelheid door de Al ingezette instrumenten per jaar 
Jaar 	1994 	1995 	1996 

Instrument 
Afspraak 	 80950 	78036 	55826 
Waarschuwing 	 10520 	9334 	8810 
Vrijwillige stillegging 	2668 	3249 	2981 
Eis 	 50 	145 	72 
Aanwijzing 	 13 	6 	46 
Stillegging 	 570 	476 	338 
Proces-verbaal 	 1125 	1432 	2046 
Overig 	 149 	33 	97 

Totaal 	 96045 	92711 	70216 

Elk jaar springt de sector Bouwnijverheid er uit wat betreft het aantal gehanteerde 
instrumenten (14600, 15400, resp. 9000), stilleggingen (400, 330 en 200) en processen-
verbaal (330, 430 en 870). Wat betreft de onderwerpen waarop de instrumenten betrek-
king hebben, vormen tekortkomingen op het gebied van arbo- en verzuimbeleid en op het 
gebied van gevaarlijke werktuigen of omstandigheden de hoofdmoot (elk jaar samen meer 
dan de helft van de ingezette instrumenten) met de categorie gevaarlijke stoffen als goede 
derde. 

In tabel 2 worden per onderzochte regio de aantallen ingezette instnimenten weergegeven. 
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Tabel 2 Hoeveelheid door de AI ingezette instrumenten per jaar per regio 

Jaar 1994 	 1995 

Regio Arnhem R'dam A'dam Arnhem R'dam A'dam Arnhem R'dam A'dam 
Instrument 

Afspraak 	14155 13468 12110 17849 15013 9441 11318 10184 7184 
Waarschuwing 1919 1805 1224 1731 1650 879 2117 1880 788 
Vrijw. still. 	757 394 241 	836 439 	397 	582 	575 404 
Eis 	 16 	6 	4 	51 	2 	9 	3 	7 	6 
Aanwijzing 	0 	0 	9 	0 	1 	0 	0 	8 	28 
Stillegging 	48 	89 	20 	10 	43 	21 	3 	24 	27 
Proces-verbaal 	39 	156 	41 	201 	342 	143 	685 	172 	78 
Overig 	76 	49 	3 	11 	13 	2 	0 	82 	2 

Totaal 	17010 15967 13652 20689 17503 10892 14708 12932 8517 

Opvallend is dat de regio Amsterdam door de jaren heen laag 
van handhavingsinstrumenten, hetgeen deels wordt verklaard 
gevestigde bedrijven (vooral dienstverlening), en dat in de 
processen-verbaal omhoog is geschoten, hetgeen deel het 
regiogrenzen. 

In de tabellen 3 t/m 5, opgesteld op basis van gegevens van h 
geschetst van de aantallen opgemaalcte processen-verbaal, de 
OM en de berechting. 

Tabel 3 Instroom naar ha OM van processen-verbaal opgemaakt door de Arbeidsinspectie 

Per wet 

Tot aal 

Varia 

Jaar 

ARBO 
waarvan art. 26: 

VBFW 
waarvan art. 118 

art. 127 

1994 	1995 	1996 

477 	298 	307 
365 	175 	184 

593 
108 
261 

600 
90 

338 

1063 
160 
682 

108 	101 	112 

1178 	999 	1482 

17 

1996 

scoort wat betreft de inzet 
door de aard van de daar 
regio Arnhem het aantal 

gevolg is van gewijzigde 

et WODC, wordt een beeld 
afdoening ervan door het 

Art. 26 Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers en werknemers om de voor-
schriften die bij of lcrachtens amvb zijn gegeven, na te leven. 
Art. 118 Veiligheidsbesluit fabrieken of werkplaatsen verbiedt het gebruik van gevaarlij-
ke/onveilige werktuigen; art. 127 VBFW gebiedt het hebben van een steiger e.d. bij 
valgevaar. 
De cijfers over 1996 zijn nog voorlopig. 



Tabel 4 Wijze van afdoening door het OM van Arbo-zaken 

Afdoening 

Totaal 

Afdoening 

Totaal 

Jaar 1994 	1995 	1996 

Onvoorw. sepot 	 184 	125 	116 
Voorwaardelijk sepot 	 9 	20 	12 
Transactie 	 542 	494 	662 
Naar de rechter 	 194 	111 	141 
Voeging 	 11 	15 	20 

940 	765 	951 

Tabel 5 Wijze van afdoening door de rechter van Arbo-zaken 

Jaar 

Uit de cijfers blijkt het volgende: 

17 	Zie A. Goudswaard, a.w. 

1994 	1995 	1996 

Vrijspraak 	 35 	29 	23 
Ontslag van rechtsvervolging 	4 	- 	- 
OM niet ontvankelijk 	 3 	4 	3 
Dagvaarding nietig 	 2 	3 	5 
Schuldig, geen strafoplegging 	6 	2 	2 
Strafoplegging 	 214 	181 	152 
Ter zitting gevoegd 	 - 	- 	3 

264 	219 	188 

Eerder onderzoek 17 , gebaseerd op dossiers uit de periode 1989 - 1991, geeft een indica-
tie van de hoogte van de transacties en boetes. Het gemiddelde transactiebedrag in die 
periode was f 1600, terwij1 de door de rechter opgelegde boete gemiddeld f 4300 
bedroeg, na een gemiddelde eis van f 4900 van de Officier. 

- Terwijl de hoeveelheid ingezette handhavingsinstrumenten daalt, stijgt het aantal 
opgemaakte processen-verbaal, vooral in de regio Arnhem. 

- Processen-verbaa1 worden/werden voor een groot deel wegens overtredingen van het 
Veiligheidsbesluit opgemaakt. 

- Het percentage schikkingen stijgt van 56 naar 68 %. 
- De meeste bij de rechter aangebrachte zaken resulteren in strafoplegging (in casu 

een boete). 
- Het aantal onvoorwaardelijke sepots is in feite minder hoog: bij een geconstateerde 

overtreding worden vaak voor de zekerheid twee processen-verbaal opgesteld, een 
ten name van de natuurlijke persoon en een ten name van de rechtspersoon, waarvan 
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dan een wordt geseponeerd. 
Overigens vallen de verschillen in de totalen van tabellen 3 en 4 op evenals het 
verschil in de totalen van tabel 5 en de aantallen zaken `naar de rechter' van tabel 4; 
een verklaring voor die discrepanties is niet gevonden. 

2.3 Knelpunten in de praktijk 

In de in § 1.5 vermelde rapporten en adviezen wordt gesteld dat de volgende problemen 
zich voordoen bij de naleving en handhaving van de Arbowet. Uit preventief oogpunt zijn 
de normen weinig doeltreffend en vormen in ontoereikende mate een prikkel on in het 
bedrijf goede arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen. De burgerlijke rechter heeft wel 
een duw in die richting gegeven door de aansprakelijkheid van de werkgever voor 
ongevallen en beroepszielcten aan te scherpen; ook de invoering van een eigen risico bij 
zielcteverzuim stimuleert werkgevers mogelijk tot preventieve maatregelen. De regelge-
ving is te gecompliceerd en te gedetailleerd, de registratie- en rapportageverplichtingen 
zijn omvangrijk. Volgens die rapporten zijn de handhavingsproblemen in essentie terug te 
voeren tot de hoeveelheid en gedetailleerdheid van de regelgeving en op het feit dat slecht 
arbobeleid niet of niet direct wordt bestraft vanwege de geringe pakkans en de lange 
afhandelingstermijn en het gegeven dat goed arbobeleid niet wordt beloond. 

Uit onze gesprekken met en over de Arbeidsinspectie komen de volgende, door de 
respondenten als knelpunten ervaren onderwerpen naar voren: 

Sommige normen, zoals `werkdruk' of `agressie' op de werkvloer zijn nog niet 
uitgelcristalliseerd; een aantal items, zoals psychische belasting, is moeilijk hand-
haafbaar (door enkele arbeidsinspecteurs opgemerkft. 
De normen in het nieuwe Arbobesluit zijn (te) globaal en de inspecteurs lcunnen er 
moeilijk mee werken; veel bedrijven en ondememingsraden hebben behoefte aan een 
houvast (door velen gesteld). 
De werkdruk van de inspecteurs wordt als hoog ervaren; dat leidt er onder meer toe 
dat inspecteurs soms liever informeel dan formeel te werk gaan (en incidenteel 
afzien van optreden), om zo administratieve rompslomp te vermijden (aflcomstig van 
arbeidsinspecteurs). 

Een inspecteur vertelde over het werk dat voortvloeit uit het 'in de koffer hebben' van 
enkele zaken waarin proces-verbaal is opgemaakt. Zeker als in het kader van die zaken 
slachtoffers moeten worden gehoord (soms in verschillende delen van het land, al dan niet 
in ziekenhuizen) is het koffertje van de inspecteur `vol'. Als de inspecteur dan een onveilige 
bouwplaats op zijn weg tegenkomt, bestaat de neiging om een enkele keer 'de andere kant 
uit te kijken'. 

De rol van de inspecteurs is sinds de komst van de arbodiensten onduidelijk: moeten 
ze het werk van die diensten overdoen of controleren? (door velen opgemerkft. het 
departement stelt echter dat het beleid in dezen helder is. 

Een inspecteur merlcte op dat de AI nog steeds als eerstelijnsorganisatie nodig is, omdat de 
arbodiensten in de praktijk nog niet aan de verwachtingen voldoen; een RI&E wordt soms 
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door een arbeidshygienist opgesteld, die echter gewend is om alleen naar bepaalde aspecten 
van het werk te kijken. Vanwege de concurrentie is de kwaliteit van het werk van de 
arbodiensten slecht (werkgevers nemen de goedkoopste), waardoor de inspecteurs vaak niet 
weten of ze op een RI&E lcunnen vertrouwen. 

In het licht van de missie van de Al wordt van de inspecteurs verwacht dat ze bij 
bedrijven beleidsmatig relevante informatie vergaren (het zogenaamde monitoren); 
hiertoe dienen ze soms hun reguliere inspectiewerk op te schorten; bovendien zijn 
ze in een dergelijke monitorsituatie afhankelijk van de medewerking van bedrijven, 
hetgeen hen in de positie van "vragende partij" plaatst - dit strookt niet met hun 
handhavende rol (door velen gesteld). Ten departemente ziet men dit niet als een 
knelpunt doch als een uitvloeisel van de aan de AT opgedragen taak. 

Een inspecteur vertelde: "Monitoring gaat voor (in opdracht van de minister); warmeer je 
dat moet doen, laat je al het andere vallen. Als info-verzamelaar/verkenner ten behoeve van 
het beleid kom je een bedrijf binnen, vrijwillig. Tegelijk zie je als inspecteur tekortkomin-
gen. Dat brengt je in een lastig parket." 

- De werkwijze is te reactief (deslcundigen, OM, OR, FNV). Inspecteurs wijzen op de 
(accent)verschuivingen in het beleid ten aanzien van de werkwijze van de Al (van 
reactief naar actief en vice versa; daamaast een verschuiving van zogenoemde 
systeemhandhaving naar gerichte bestrijding van misstanden). 

- Het werk moet door te weinig mensen worden gedaan; de toezichtsfrequentie is 
daardoor te laag (door bijna iedereen gezegd). 

- Soms bestaat er te veel vrijheid voor de arbeidsinspecteurs (management AI). 
- De mentaliteit van sommige inspecteurs is nog steeds die van toezichthouder en 

adviseur, niet die van handhaver; de inspecteurs voelen zichzelf verantwoordelijk 
voor goede arbeidsomstandigheden en blijven daardoor te lang in de eerste of 
tweede fase (afspraken/waarschuwing) steken en ze ervaren het opmaken van een 
proces-verbaal als een nederlaag, een falen en bovendien verpest een proces-verbaal 
de eventuele goede relatie met een bedrijf, ze proberen "het treintje op de rails te 
houden" door middel van een beetje "duwen en trekken" (bijna alle respondenten 
buiten de Al merken dit op). 

- De indeling der regio's is onhandig, overlapt niet met de politieregio's of met de 
arrondissementen (arbeidsinspecteurs). 

- De inspecteurs hebben weinig wetskennis (OM). 
- Aan juridische ondersteuning, bij voorbeeld bij het opmaken van een proces-verbaal 

en in de toekomst bij het opstellen van een boetebesluit, blijkt behoefte te bestaan 
(arbeidsinspecteurs). Wel lcrijgen alle inspecteurs de cursus Buitengewoon opspo-
ringsambtenaar en tevens zal in de toekomst een standaard proces-verbaal worden 
gebruikt. Voorts is op het ministerie een juridische helpdesk aanwezig, waarvan 
echter onvoldoende gebruik wordt gemaakt. 
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2.4 Samenwerking tussen instanties 

a) Arbeidsinspectie-arbodienst 

Vanuit de Arbeidsinspectie wordt kritiek geuit op de arbodiensten; die zouden, de goede 
arbodiensten uitgezonderd, voomamelijk met artsen zijn bemand, zich eigenlijk alleen met 
verzuimcontrole bezig houden en nauwelijks daadwerkelijk op de werkvloer aanwezig 
zijn. Bovendien willen bedrijven veelal zo weinig mogelijk betalen voor de (verplichte) 
RI&E, waardoor tussen de arbodiensten een concurrentieslag is opgetreden hetgeen de 
kwaliteit van die RI&E's niet ten goede is gekomen. Samenwerldng is er niet, maar wordt 
soms wel gewenst geacht. Indien de inspecteurs merken dat een arbodienst niet het 
gewenste niveau heeft, wordt dat soms aan het Projectbureau Certificatie en Accreditatie 
(PCA) gemeld. 

De werkwijze van de Arbeidsinspectie is (nog) weinig veranderd sedert de komst 
van de arbodiensten; indien er een goede RI&E is gemaakt, wordt die door de arbeidsin-
specteurs als handvat bij de controle gebruikt en soms - voor advisering over te treffen 
maatregelen - verwijst de arbeidsinspecteur vragen door naar de arbodienst. 

b) Arbeidsinspectie-Openbaar Ministerie 

In de drie onderzochte regio's vindt jaarlijks overleg plaats tussen de Arbeidsinspectie en 
de verschillende Openbare Ministeries in de regio. In dit overleg worden werkafspraken 
gemaakt over procedures, over de kwaliteit van de processen-verbaal en over de vraag in 
welke gevallen een proces-verbaal moet worden opgemaalct, terwiji de Arbeidsinspectie 
meedeelt welke landelijke projecten worden gestart. Tevens wordt in individuele gevallen 
overleg gepleegd; de mate waarin dit gebeurt is afhankelijk van de aard en de genteres-
serdheid van de betreffende parketsecretaris en officier. Het OM stelt zich op het 
standpunt dat het algemene vervolgingsbeleid geen onderwerp van overleg is; wel wordt 
uitleg gegeven. 

Van de kant van de Arbeidsinspectie komt kritiek op de lange duur van de afhande-
ling en de geringe hoogte van de schildcing of de gediste boete. Het OM bekritiseert de 
slechte kwaliteit van de processen-verbaal (hoewel die sinds de invoering van een 
standaard proces-verbaal is verbeterd) en wijst kritiek op de te lange afhandelingstermijn 
af, omdat de rechtbanken maar weinig Arbo-zittingsdagen plannen; bovendien vinden de 
Officieren en de parketsecretarissen dat de arbeidsinspecteurs te weinig processen-verbaal 
opmaken, hetgeen aan de nog steeds bestaande overlegcultuur wordt geweten. 

c) Openbaar Ministerie-Rechterlijke macht 

Alleen in het arrondissement Rotterdam komen vrij veel Arbo-zaken (50-100 per jaar) 
voor de rechter (doorgaans de economische politierechter, alleen grote, complexe 
ongevallen komen voor de meervoudige strafkamer). In Arnhem worden slechts 5-6 zaken 
per jaar aan de rechter voorgelegd en in Amsterdam nog minder. De zaken die worden 
voorgelegd, betreffen emstige zaken (meestal ongevallen) en niet-betaalde transacties. De 
grote verschillen per arrondissement worden deels verklaard door de verschillende 
problematiek - in Rotterdam komen in de haven nogal wat ongeluldcen voor - en deels 
door de toevallige aanwezigheid van een doorzettende Officier van Justitie of een 
parketsecretaris. Deze factoren verklaren deels ook de verschillen per regio in de 
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aantallen opgemaakte processen-verbaal - indien de arbeidsinspecteurs weten dat arbeids-
omstandigheden geen "ondergeschoven kindje" bij het OM zijn, zijn ze eerder geneigd 
een proces-verbaal op te maken dan in het geval ze menen dat de zaken toch worden 
geseponeerd of dat voor een klein bedrag wordt geschikt. 

De rechter volgt in het algemeen de eis van de Officier, soms wordt een deel van de 
boete voorwaardelijk opgelegd. De bijkomende straffen en maatregelen van de WED 
worden, op de voorwaardelijke stillegging van het bedrijf na, niet gedist en evenmin 
opgelegd. 
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3 	De invloed van recente ontwikkelingen op de handhaving 

3.1 Maatregelen in de sociale zekerheid 

Sinds het begin van de jaren negentig zijn en worden, onder grote politieke druk, een 
groot aantal wettelijke (sociale zekerheids-)maatregelen doorgevoerd, waarin zogenoemde 
financiele prildcels liggen besloten die werkgevers moeten aansporen tot het voeren van 
een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Te wijzen is op de inmiddels opgeheven bo-
nus/malus-regeling (een bonus dan wel malus voor een werkgever die een arbeidsonge-
schikte werknemer in dienst nam, resp. die een werknemer naar de WAO liet `afvloei-
en'), de TZ/Arbo-operatie (terugdringing ziekteverzuim: werkgevers werden verplicht om 
twee dan wel zes weken het loon van hun zieke werknemers door te betalen), premie-
differentiatie in de Ziektewet en de (gedeeltelijke) privatisering van de Ziektewet als 
gevolg van invoering van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz), 
waardoor werkgevers in beginsel verplicht zijn gedurende 52 weken 70% van het loon 
van een zieke werlcnemer door te betalen. Op stapel staat de invoering van de Wet 
Premiedifferentiatie en Marktwerking bij Arbeidsongeschiktheid (PEMBA) die de finan-
ciering van de WAO zal veranderen en premiedifferentiatie en de mogelijkheid tot eigen-
risicodragen invoert. 

Regelmatig is opgemerkt dat het gevaar bestaat dat dergelijke maatregelen, bedoeld 
om de werkgever te `prildcelen' tot het voeren van een goed arbo-beleid, tot averechtse 
effecten kunnen leiden. Met name zou een verhoogde risico-selectie lcunnen optreden bij 
het aannemen en ontslaan van werknemers. 

Er is niet of nauwelijks onderzoek verricht naar de effecten van de veranderingen in 
de sociale zekerheid op de handhavingspralctijk op het terrein van de arbeidsomstandighe-
den.' In het kader van de onderhavige studie is de respondenten de volgende vraag 
voorgelegd: 

[C.9] Wat zijn naar uw mening de gevolgen voor de handhaving van de wettelijke 
maatregelen op het terrein van de sociale zekerheid, die mede gericht zijn op het 
arbeidsomstandighedenbeleid van bedrijven? 

In het algemeen hebben de respondenten nog geen merkbaar effect waargenomen van deze 
maatregelen op de handhavingspraktijk. Dat wil zeggen in die zin dat de handhaving 
wordt vergemakkelijkt dan wel bemoeilijkt door deze maatregelen. Wel sluit een aantal 
respondenten niet uit dat deze maatregelen wellicht op termijn effect zullen sorteren op de 
handhaving. Een aantal respondenten heeft geen mening over dit onderwerp. 

3.2 Ontwikkelingen in de jurisprudentie 

Sedert 1980 maakt de jurisprudentie met betreldcing tot werkgeversaansprakelijkheid een - 
zeker voor Nederlandse begrippen - snelle ontwikkeling door. In diverse opzichten hebben 

18 Zie A.C.J.M. Wilthagen en R.H. Harryvan, 'De rol van de Arbeidsinspectie in de preventie 
van arbeidsongeschilctheid', in: P.J. van Wijngaarden, F.G. van den Heuvel en J.C. 
Vrooman, Preventie in de sociale zekerheid, 's-Gravenhage: Vuga, 1992, p. 171-181. 

23 



slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten juridisch gezien onmiskenbaar een 
sterkere positie verkregen (de zorgplicht van de werkgever is uitgebreid verzwaard; er 
wordt een causaal verband aangenomen tussen de beroepsziekte en het handelen of nalaten 
van de werkgever als door een verzuim van de werkgever de kans op de ziekte in 
aanmerkelijke mate wordt verhoogd, behoudens bewijs van het tegendeel; werkgevers 
moeten zich actief informeren over de gevaren van het produktieproces en zij zijn ook 
aansprakelijk voor onbekende risico's indien zij nalaten maatregelen te nemen tegen 
bekende risico's, het begrip grove schuld is ingeperkt; met het in werking treden van art. 
7:658 is bovendien sprake van een omkering van de bewijslast ten aanzien van schending 
van de zorgplicht en ten aanzien van de causaliteit). 19  Daarnaast zijn sinds de invoering 
van artikel 305a, Boek 3 BW de mogelijkheden verruimd voor belangengroepen om zich 
tot de civiele rechter te wenden.' 

Regelmatig wordt nu de stelling gehoord dat het 'II& van de dam is' en dat het 
aantal civiele aansprakelijkheidsprocedures groeiende is en in de toekomst alleen maar 
verder zal toenemen. Door sommigen, niet in de laatste plaats door verzekeraars, wordt 
gevreesd voor `Amerikaanse toestanden'. Uit onderzoek blijkt echter dat (ex)werknemers 
nog steeds veel(soortige) barrieres ervaren in het proces van 'naming, blaming en 
claiming'. Bovendien is in Nederland, in vergelijking met Angelsaksische landen, nog 
steeds sprake van minder antagonistische arbeidsverhoudingen, een minder ontwildceld 
rechtsbewustzijn (c.q. claimbereidheid) en een sterke orientatie op collectieve voorzienin-
gen. In verschillende trend- en scenario-studies wordt niettemin rekening gehouden met 
een toenemende mobilisering van het (civiele) recht door slachtoffers van arbeidsongeval-
len en beroepsziekten.' Onder meer de wijzigingen in het sociale zekerheidsstelsel 
kunnen de noodzaak voor slachtoffers tot het instellen van een civiele vordering doen 
toenemen en de omvang van de (materiele) schade vergroten. Dit geldt zowel voor de 
zogenoemde correctieve (of repressieve) zaken, dus de zaken waarin een vergoeding voor 
reeds geleden schade wordt geclaimd, als voor de preventieve zaken, waarin werknemers 
(of hun vertegenwoordigers) in het geweer komen tegen ongezonde of onveilige werksitu-
atiis die (nog) niet per se tot schade hebben geleid. 

Tot op heden is niet nagegaan welke gevolgen deze ontwildcelingen hebben voor de 
handhavingsprakijk op het terrein van de arbeidsomstandigheden. In de onderhavige studie 
is de respondenten de volgende vraag voorgelegd: 

[C10] Wat zifn naar uw mening de gevolgen voor de handhaving van de ontwikkelingen in 
de (/urisprudentie over) werkgeversaansprakelijkheid [asbest, oplosmiddelen; pseudo-
risico-aansprakelijkheid? 

19 	Zie o.m. HR 7 maart 1980, NJ 1980, 365; HR 25 juni 1982, NJ 1983, 151; HR 29 april 
1983, NJ 1984, 19; HR 24 februari 1989, NJ 1989, 426; HR 17 november 1989, NJ 1990, 
572; HR 6 april 1990, NJ 1990, 573; HR 27 maart 1992, NJ 1992, 496; HR 25 juni 1993, 
NJ 1993, 27; Hof Den Haag, 25 febniari 1997, rolnr. 94/1984; Hof Den Haag, 4 maart 
1997, rolnr. 95/0925. Voor een bespreking (van een deel van deze jurisprudentie zie J.M. 
van Dunne (red.), Asbest en aansprakelijkheid. Arnhem: Gouda Quint, 1994. 
Zie HR 1 juli 1983, NJ 1984, 360; HR 27 juni 1986, NJ 1987, 743. 

21 	Zie bijv. F. van Waarden, J. den Hertog, H. Vinke, T. Wilthagen, Prospects for safe and 
sound jobs, Den Haag 1997, p. 40-43. 
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Ook aan deze ontwildcelingen worden vooralsnog geen meetbare invioeden op de 
handhavingspralctijk toegeschreven. Veel respondenten hebben hierover geen mening. 
Opgemerkt wordt dat er hier en daar bij bedrijven sprake is van een angstreactie en dat 
het beginsel van risico-aansprakelijkheid in de toekomst wellicht een belangrijke rol gaat 
spelen, mede door toedoen van verzekeringsmaatschappijen. 
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4 	Nieuwe handhavingsinstrumenten 

4.1 Introductie van de bestuurlijke boete 

Zoals in § 1.5 is aangegeven, zal waarschijnlijk de bestuurlijke boete in de nieuwe 
Arbowet worden opgenomen; ten tijde van de vraaggesprekken waren de reikwijdte, 
hoogte en modaliteiten ervan nog niet bekend. Het onderwerp bestuurlijke boete is op de 
volgende wijze in de interviews aan de orde gesteld: 
[C.13] De kabinetsplannen t.a.v. handhaving v. d. Arbo-wet houden onder meer in dat 
alleen bij overtredingen met ernstig lichamelijk letsel strafrechtelijk wordt opgetreden en 
dat andere overtredingen met een bestuurlijke boete worden afgedaan, door de Arbeidsin-
spectie op te leggen. De argumenten daarvoor zijn: uniformiteit, lik op stuk en grotere 
betrokkenheid van de Inspectie bij de handhaving. Zou volgens U de invoering van de 
bestuurlijke boete wenselijk zijn 
a) m.b.t de uniformiteit van de sancties? 
b) m.b.t de effectiviteit van de sancties? 
c) m.b.t. betrokkenheid van de Arbeidsinspectie bij de handhaving? 
d) bent U, in geval de bestuurlijke boete wordt ingevoerd, voor een aparte boete-inspec-
teur? 
e) vindt u dat het wenselijk is dat, voordat de Arbeidsinspectie een (hoge) boete oplegt, 
een preventieve rechterlijke toetsing plaatsvindt? 

De argumenten voor invoering van de bestuurlijke boete voor bepaalde Arbo-overtredin-
gen, namelijk uniformiteit van de sancties, snelheid, effectiviteit en lagere belasting van 
de rechterlijke macht, vonden bij het OM en de rechters weinig gehoor, hoewel men geen 
uitgesproken tegenstander van de bestuurlijke boete is. Men stelt dat 
- door middel van de Richtlijn handhaving nu ook al uniformiteit van de sancties 

bestaat - bij simpele feiten wordt met tarieven gewerkt en complexe zaken lenen 
zich niet voor een standaard-aanpak; 

- indien de afhandeling sneller moet, dat ook binnen het strafrechtelijk traject kan, 
mits meer mankracht, meer prioriteit en meer zittingsdagen, terwijl voor eenvoudige 
zaken de Zutphense lik-op-stuk aanpak kan worden gebruikt; 
het huidige handhavingssysteem potentieel effectief genoeg is, de stillegging van een 
bedrijf is bij voorbeeld een geducht middel; het probleem ligt echter bij de Arbeids-
inspectie die niet repressief wil optreden en waarschijnlijk ook niet snel een boete 
zal uitdelen. Het bezwaar is dat de afwikkeling van de boete buiten de openbaarheid 
gebeurt en een ondernemer niet hoeft te vrezen voor een strafblad, terwijl bedrijven 
wellicht de arbo-bedrijfskosten gaan vergelijken met een op te leggen boete, hetgeen 
niet leidt tot een effectievere handhaving; 

- invoering van de bestuurlijke boete tot een verschuiving van de werklast van de 
strafrechter naar de bestuursrechter leidt. 

Bij de geinterviewde inspecteurs bestaan ook enige twijfels over het nut van de bestuurlij-
ke boete op Arbo-gebied. Hoewel menigeen voordelen ziet in de lik-op-stuk aanpak en het 
in eigen hand houden van de handhaving, zijn velen van mening dat het huidige instru-
mentarium in beginsel toereikend en effectief genoeg is. Voor zover er een handhavings-
probleem bestaat, dan ligt dat aan de geringe pakkans en aan de - volgens het manage-
ment van de onderzochte regio's van de Arbeidsinspectie - meer aan overleg dan aan 
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bestraffing hechtende arbeidsinspecteurs. Geen van beide oorzaken wordt door invoering 
van de boete weggenomen. Niettemin zijn sommige inspecteurs van mening dat de 
bestuurlijke boete in een (beperkt) aantal, helder omschreven zaken een bruikbare 
aanvulling van het bestaande instrumentarium kan vormen. 

Vanuit de vakbeweging wordt erop gewezen dat vooral de hoogte van de op te leggen 
boeten doorslaggevend zal zijn voor de toegevoegde waarde ervan. Ondernemings-
raadsleden vrezen dat bedrijven de boeten als een afkoopsom zullen beschouwen. 

Overigens gaf de VGW-M (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) commissie van de 
ondernemingsraad van een groot concern te kennen dat het bedrijf in kwestie ook op die 
manier aankijkt tegen strafrechtelijke vervolging. De directie zou bereid zijn alle zaken 
(door middel van transacties) 'af te kopen' teneinde negatieve publiciteit te voorkomen. 

Door een vertegenwoordiger van de vakbeweging wordt aangegeven dat een lik-op-stuk-
beleid concrete en kenbare normen veronderstelt. Deze vertegenwoordiger heeft weinig 
vertrouwen in de eigen invulling van doelvoorschriften door werkgevers; bovendien vindt 
hij vindt hij het nieuwe Arbobesluit veel te vaag. 

Een meerderheid der ondervraagden is voorstander van een aparte boete-inspecteur. 
Indien de arbeidsinspecteurs zelf een boete opleggen, werkt dat sfeerbedervend. Boven-
dien is een scheiding tussen toezicht en sanctionering op zijn plaats vanwege de vereiste 
distantie. Een minderheid meent dat, bij heldere normen en een inzichtelijk tariefstelsel, 
een arbeidsinspecteur zelf een boete mag c.q. moet uitdelen ("anders zou hij geen Icnip 
voor de neus waard zijn"). 

Het destijds door de commissie-Korthals Altes gedane voorstel om bestuurlijke sanctie-
oplegging te onderwerpen aan een preventieve rechterlijke toetsing wordt door niemand 
gesteund. Zo'n toetsing strookt niet met de gewenste slagvaardigheid en bovendien biedt 
de bestuursrechtelijke rechtsbescherming, met name de mogelijkheid om een schorsing 
van de boete te vragen, voldoende waarborgen. 

Een aantal respondenten is gevraagd of de bestuurlijke boete een oplossing zou kunnen 
vormen voor de zogenaamde Piluneer-problematiek (kortweg de strafrechtelijke immuni-
teit van de overheid). Voordat het Pilaneer-arrest werd gewezen, maakten arbeidsin-
specteurs ook processen-verbaal tegen overtredende overheidsorganen op; nu wordt in 
sommige arrondissementen nog wel een proces-verbaal van bevindingen opgemaalct dat 
vervolgens in het driehoeksoverleg (burgemeester, korpschef, OM) aan de orde komt en 
soms corrigerend werkt. 

Een voorbeeld dat ter sprake kwam, betrof de arbo-problematiek bij de Penitentiaire 
Inrichting Over-Amstel (Bijlmerbajes). Een arbeidsinspecteur constateerde reeds in 1990 dat 
de klimaatbeheersing aldaar niet in orde was. Uiteindelijk stelde hij een eis tot naleving, 
waaraan door de inrichting tot op heden nog steeds niet in voldoende mate is voldaan. Dit 
levert een strafbaar feit op. Echter, in verband het Pilaneer-arrest heeft de inspecteur, tot 
zijn ongenoegen, geen proces-verbaal lcunnen opmaken. De ldimaatbeheersing functioneert 
nog steeds niet goed. De inspecteur heeft de ondernemingsraad alle informatie ter hand 
gesteld, doch deze heeft - volgens de inspecteur - geen actie ondernomen. 
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Opgemerkt wordt dat bij het opleggen van een bestuurlijke boete aan een overheidsorgaan 
wet eens dezelfde problemen lcunnen spelen als bij strafrechtelijke vervolging van een 
overheidsorgaan. Overigens wordt ten departemente gezegd dat de Pikmeer-problematiek 
geen rot heeft gespeeld bij het denken over en de concipiering van de bestuurlijke boete. 

4.2 Andere bestuursrechtelijke instrumenten 

Vreemd genoeg is helemaal niet nagedacht over andere instrumenten dan de bestuurlijke 
boete, terwijl - gelet op de nog steeds bestaande cultuur van de Arbeidsinspectie - een 
instrument met een voorwaardelijk karakter, zoals de dwangsom, eerder in aanmerking 
voor invoering lijkt te komen dan de bestuurlijke boete. In de gesprekken met de 
arbeidsinspecteurs over de invoering van de boete werd een aantal keren de wens tot de 
mogelijkheid van een voorwaardelijke boete geuit. Zowel bij Justitie als bij SZW bleek 
dat de invoering van de dwangsom in het geheel niet is overwogen - de tijdgeest schrijft 
kennelijk de bestuurlijke boete voor. 

De andere bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten bestaan at of komen niet in 
aanmerking. De stillegging is een vorm van bestuursdwang, de waarborgsom is in het 
Nederlandse bestuursrecht vooralsnog een vreemde eend in de bijt en de intreldcing van 
een vergunning vergt eerst het opzetten van een vergunningenstelsel. 

4.3 De rol van het strafrecht 

Alle respondenten is gevraagd naar hun visie op de rol van het strafrecht, namelijk als 
volgt: 
[C.14 a] In welke gevallen vindt u dat Arbo-overtredingen strafrechtelijk moeten worden 
afgedaan? 
[C.14 b] Bent u van mening dat een strafrechtelijke veroordeling op de onderneming meer 
indruk maakt/invloed heeft (de zgn. `meerwaarde' van de zitting) dan een schikking of 
bestuurlijk optreden? 

Het zal geen verbazing wekken dat de geinterviewde rechters, officieren en parketsecreta-
rissen voor behoud van de bestaande strafrechtelijke sanctionering waren met eventueel de 
Zutphense lik-op-stuk methode als welkome aanvulling. Het strafrecht heeft volgens hen 
toch een bepaalde `meerwaarde'. De dreiging dat Justitie zich met de zaak zal bemoeien 
is reeds een prildcel voor bedrijven om de benodigde maatregelen te nemen, contact met 
een Officier van Justitie of een confrontatie met de rechtbank zoveel te meer, zeker als in 
die rechtbank ook de pers aanwezig is (hetgeen bij zaken waarbij randstedelijke bedrijven 
zijn betrokken, overigens niet vaak het geval is). Bovendien is bestuurlijke afdoening 
wellicht toepasbaar op het ordeningsrecht, maar men vindt dat de arbeidsomstandigheden-
wetgeving daar niet of niet geheel onder valt. Allen vinden overigens de tarieven van de 
Richtlijn handhaving Arbeidsomstandighedenwet te laag. 

Bij de Arbeidsinspectie is men in het algemeen van mening dat in ieder geval bij 
ernstige overtredingen en ongevallen en eventueel bij herhaling van minder ernstige 
overtredingen het strafrecht moet worden gebruikt, voornamelijk vanwege de 'lading' van 
de overtreden regel, de preventieve werking die van confrontatie met het strafrecht uitgaat 
en ter genoegdoening van de eventuele slachtoffers. 
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De geraadpleegde deskundigen zijn grotendeels dezelfde mening toegedaan: ernstige 
zaken behoren strafrechtelijk te worden afgedaan. Men wijst onder andere op de impact 
van het krijgen van een strafblad, hetgeen werkgevers heel bezwaarlijk vinden (ook 
schildcingen worden in het strafblad opgenomen). 

In dit verband wordt door een vakbondsvertegenwoordiger opgemerkt, dat het wel van wezenlijk 
belang is dat de strafrechtelijke vervolgingsrichtlijnen worden toegepast; bij dodelijke ongevallen 
zou niet moeten worden geschikt. Toch is dit in het verleden gebeurd. 

Een andere vakbondsvertegenwoordiger zou graag zien dat de bevindingen van de Arbeidsinspec-
tie openbaar worden gemaakt ('schandpaaleffecf), eventueel via Internet. 

4.4 Privaatrechtelijke instrumenten 

De respondenten is de volgende vraag omtrent de wenselijkheid van meer ruimte voor 
privaatrechtelijke handhaving: 

[C.15] Volgens diezelfde kabinetsplannen moet er meer ruimte komen voor privaatrechte-
lijke handhaving. De OR of de Arbocommissie of en. een vakbond zou dan bij "lichte" 
overtredingen, bijv. ha niet-nakomen van de inlichtingenplicht, via het burgerlijk recht 
nakoming van de regels kunnen eisen. Vindt U dat wenselijk? 

Het wetsvoorstel voor een nieuwe Arbowet geeft, zo te zien, noch ondernemingsraden 
noch vakbonden meer bevoegdheden om de arbeidsomstandigheden te doen naleven. Op 
zich is dat opvallend gezien de in de verschillende rapporten en adviezen beklemtoonde 
rol die het privaatrecht in dezen zou moeten hebben. Het SER-advies ter zake was 
evenwel uitgesproken tegen het accentueren van de civielrechtelijke handhaving. 

Het overgrote deel der geInterviewden is van mening dat individuele werIcnemers 
filets in rechte durven of willen ondernemen ter bevordering van hun arbeidsomstandighe-
den, dat ondernemingsraden evenmin bereid zijn om een actie tot naleving van de 
Arbowet in te stellen en dat vakbonden wel slachtoffers van arbeidsongevallen bijstaan 
maar (nog) niet preventief willen optreden. De angst voor verstoorde (arbeids)verhoudin-
gen is groot. 

De VGW-M commissie van de ondernemingsraad van een groot concern wees in dit 
verband op de lastige situatie waarin de ondernemingsraden op de diverse niveaus binnen 
het concern momenteel verkeren. Het bedrijf is bezig met een tkantelingsoperatie', dat wil 
zeggen dat het bedrijf wordt opgesplitst in zogenoemde business units, die een hoge mate 
van autonomie Icrijgen. Daardoor moeten de (centrale en locale) ondernemingsraden 
opnieuw hun positie definieren. Daarnaast constateert deze VGW-M cornmissie dat 
werkgevers steeds vaker proberen arbo-risico's af te wentelen (bij voorbeeld door het 
uitbesteden van werk) of uit te sluiten. Werlcnemers worden geacht door het bedrijf 
opgestelde veiligheidsreglementen te ondertekenen. In een strafzaak naar aanleiding van een 
arbeidsongeval kan het bedrijf vervolgens trachten zich te disculperen door erop te wijzen 
dat de werknemer het reglement niet heeft nageleefd. Er is reeds een geval bekend waarin 
mogelijk de werlcnemer en niet de werkgever wordt vervolgd. 

Volgens vakbondsmedewerkers dient de overheid zijn eigen wetten te handhaven; 
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handhaving van CAO's is wel een vakbondstaak, maar dat verloopt al moeizaam genoeg. 
Extra vakbondsbevoegdheden zouden wet nuttig lcunnen zijn, maar ten eerste is de 
vakbond niet overal vertegenwoordigd en ten tweede kent de vakbond veel belangen 
waarmee rekening moet worden gehouden, waarvan naleving van de Arbowet slechts den 
is. 

De suggestie om de Arbeidsinspectie zelf privaatrechtelijke bevoegdheden te geven 
vond evenmin gehoor. De Al is dat helemaal niet gewend en bovendien is het Diet erg 
logisch om een dienst die geen partij is, het burgerlijk recht te laten gebruiken in een 
geschil dat in feite tussen werkgever en werknemers (of OR of vakbond) speelt. 
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5 	Conclusies 

Uit ons onderzoek op het gebied van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) blijict dat 
sprake is van enige handhavingsproblemen, c.q. van een zeker handhavingstekort. Dit 
tekort is zowel kwantitatief van aard - in de zin dat niet aan alle gesignaleerde overtre-
dingssituaties (de gewenste) aandacht kan worden besteed c.q. wordt besteed als 
kwalitatief van aard - in de zin dat handhaving niet altijd even voortvarend en met het 
gewenste effect geschiedt. Bij de verschillende geinterviewden - Arbeidsinspectie, het 
OM, de rechterlijke macht, ondernemingsraden, vakbonden en deskundigen - bestaat geen 
overeenstemming over de oorzaken van de knelpunten noch over de oplossing ervan. 

Ten aanzien van het direct betrokken overheidsorgaan, de Arbeidsinspectie, klaagt men 
(soms) over te weinig inspecteurs hetgeen tot een geringe paldcans leidt, over het (te) 
frequent wisselende beleid (bij voorbeeld accentverschuivingen tussen actief en reactief 
optreden), over de te vergaande `globalisering' van normen (te weinig houvast voor 
inspecteur, bedrijf en ondernemingsraad), over de rompslomp die het gebruik van formele 
instrumenten met zich brengt (waardoor men soms 'de andere kant uitkijkt' of de zaak 
'informed' oplost), over te veel sepots en transacties door het OM en over de geringe 
kwaliteit van de arbodiensten. De verhouding Arbeidsinspectie - arbodiensten is in de 
praktijk vent van helder voor de betrokkenen. De samenwerking Arbeidsinspectie - OM 
lijkt in de praktijk, in vergelijking met enkele jaren geleden, niet wezenlijk verbeterd, zij 
het dat op beleidsniveau afstemming plaats vindt. 

Een specifiek handhavingsprobleem c.q. -tekort vloeit voort uit de onmogelijkheid 
resp. moeilijkheid die de Arbeidsinspectie en het OM ervaren om bij overheidsinstanties 
verbeteringen van de arbeidsomstandigheden af te dwingen. Dit is het gevolg van het 
Pilaneer-arrest. 

Er wordt, bijvoorbeeld door het OM, ook over het optreden, of beter: het niet optreden 
van de Arbeidsinspectie, geklaagd: de inspecteurs zijn te coulant, teveel gericht op het in 
goede samenwerking met de werkgever oplossen van problemen via advisering en 
overleg, ze schrildcen terug voor papierwerk, als het tot een proces-verbaal komt, hetgeen 
meestal alleen bij ernstige ongevallen voorkomt, deugt dat proces-verbaal vaak Met. 

De ondernemingsraden, aan wie in sommige rapporten en adviezen een grote handhaven-
de rol werd toegedacht, blijken daarvoor in het geheel niet te voelen; zelfs bij grote 
bedrijven zou een OR niet licht naar de burgerlijke rechter stappen om naleving van de 
Arbowet te vorderen, bij kleinere bedrijven acht men dat geheel ondenkbaar (angst voor 
verstoorde verhoudingen, gebrek aan kennis en deslcundigheid). Ook de vakbonden, die 
eveneens (meer) civielrechtelijke handhavingsbevoegdheden zouden krijgen, voelen daar 
niets voor. In het algemeen heerste de gedachte dat goede arbeidsomstandigheden te 
belangrijk zijn om naleving ervan geheel of grotendeels aan partijen over te laten. Het 
idee om de Arbeidsinspectie zelf de bevoegdheid te geven om naleving van de Arbowet 
bij de burgerlijke rechter af te dwingen, vond eveneens geen gehoor.' Het is natuurlijk 
in de wet op te nemen, doch enkele deskundigen vroegen zich af of zoiets wel stroolct met 

22 Bij navraag bleek dat het ministerie van SZW niet heeft overwogen om die bevoegdheid toe 
te kennen. 

31 



de geest van de door de Hoge Raad geformuleerde doorlcruisingsleer. 

In de perceptie van het merendeel van de respondenten hebben noch de in de sociale 
zekerheid geIntroduceerde financiele prildcels voor bedrijven, gericht op het doen 
bewerkstelligen van betere arbeidsomstandigheden, noch de tendensen tot (pseudo)risico-
aansprakelijkheid voor werkgevers ter zake van beroepsziekten en bedrijfsongevallen 
lijken vooralsnog significante effecten op de handhaving van de arbeidsomstandighedenre-
gelgeving. 

Inmiddels is, sneller dan was gedacht, een wetsvoorstel tot wijziging van de Arbowet naar 
de Raad van State gestuurd. De tendens tot het opnemen van globale normen (doelvoor-
schriften) zet daarin door en tevens is, aansluitend bij de tijdgeest, een regeling van de 
bestuurlijke boete, op te leggen door de arbeidsinspecteurs, opgenomen. De invoering van 
de bestuurlijke boete moet een snel en effectief handhavingsinstrument zijn, met als 
(positieve) bij-effecten uniformiteit van sanctionering en grotere betroldcenheid van de 
Arbeidsinspectie bij de handhaving van de Arbowet. 

De verschillende geinterviewden waren ook hierover verdeeld. Een extra handha-
vingsinstrument werd niet door iedereen nodig geacht, aangezien, als snellere sanctione-
ring is gewenst, dat ook via de strafrechtelijke, op milieugebied reeds toegepaste lik-op-
stuk methode zou kunnen (verkort p-v). Bovendien bestaan er hier en daar twijfels of de 
niet zo op punitieve sanctionering ingestelde arbeidsinspecteurs wel boetes willen/zullen 
opleggen. Gezien die attitude lijkt het aan te raden om, indien blijkt dat een extra 
instrument nodig/nuttig is, (ook of veeleer) een handhavingsinstrument met een voorwaar-
delijk karakter in te voeren, zoals de bestuurlijke dwangsom. Van de kant van enkele 
inspecteurs werd bijvoorbeeld de mogelijkheid van de voorwaardelijke boete geopperd. 
Voor de bestuurlijke boete is wellicht draagvlak te verkrijgen indien deze wordt gereser-
veerd voor een tamelijk beperkt aantal, nauwkeurig omschreven gevallen (redelijk 
objectief en snel vast te stellen overtredingen) en indien de bedragen substantieel van aard 
zijn. 

Een en ander leidt ons tot de volgende algemene conclusies: 

- een buiten/boven de partijen staand orgaan ('zwaard van Damocles'), zoals de 
Arbeidsinspectie, blijft nodig, niet in de laatste plaats om onwillige werkgevers te 
kunnen aanpalcken. In de praktijk is de noodzaak tot pro-actief optreden volop 
aanwezig; 

- wellicht is een lik-op-stuk aanpak wenselijk, met name voor de `niet-willers' en 
`knoeiers' onder de bedrijven. Het is echter onduidelijk of dat op arbogebied beter 
d.m.v. de bestuurlijke boete dan wel d.m.v. het verkorte p-v geeffectueerd kan 
worden. Hoe dan ook dient de rol van het strafrecht, als ultieme remedie, behouden 
te blijven. Voor de `niet-lcunners' en `niet-weters' onder de bedrijven lijkt de 
traditionele niet-antagonistische en niet-legalistische werkwijze van de Arbeidsin-
spectie voldoende efficient en daarom te prefereren (ook in de ogen van onderne-
mingsraden bijv.). 

- globalisering van normen en `maatwerk' vallen bij de arbeidsinspecteurs, de 
ondernemingsraden en de kleinere bedrijven niet in goede aarde; houvast in de vorm 
toegankelijke en duidelijke normen is gewenst; 

- arbeidsinspecteurs zijn, vanwege het wisselende beleid, de globalisering van normen 
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en door de komst van de arbodiensten, onzeker over hun rol. Het gevaar bestaat dat 
deze onzekerheid ('anomie') de handhaving ondergraaft; 
het lijkt wenselijk om eerder bedrijven dan arbodiensten te certificeren, hetgeen tot 
een soort zelfcontrole door de branche kan leiden (zie wat erop het gebied van de 
milieuzorgsystemen gebeurt). De Arbeidsinspectie zou dan of zelf kunnen certifice-
ren of toezicht lcunnen uitoefenen op certificerende instanties. Certificering zou op 
die manier nadrukkelijk(er) binnen een publiekrechtelijke context blijven; de 
overheid zou met het instrument 'contract compliance' lcunnen inspelen op deze 
vorrn van certificering; 
vanuit een oogpunt van verbetering en handhaving van arbeidsomstandigheden(wet-
geving) lijken de grenzen van het instrument Tmanciele prildcels' intussen we! 
bereikt. De nadelige effecten (risico-selectie en -afwenteling door bedrijven) zouden 
de positieve effecten wel eens lcunnen gaan overtreffen. 

Ten aanzien van de door de commissie-Michiels opgeworpen discussiepunten concluderen 
wij het volgende: 

Professionalisering 

Door vaak jarenlange ervaring kermen de arbeidsinspecteurs hun werkterrein goed, ze 
weten doorgaans welke bedrijven een goed arbobeleid voeren, welke een duwtje nodig 
hebben en welke onwillig/van kwade wil zijn. Op het vlak van professionalisering is geen 
sprake van een tekort. Niettemin wordt op regioniveau specifieke juridische kennis en 
ondersteuning gemist. 

Afstemming/samenwerking 

Het lijkt vanuit het oogpunt van de bedrijven wenselijk om via afspraken/convenanten of 
hoe dan ook meer samenwerking tussen de verschillende inspectiediensten te bereiken; 
nauwere samenwerking van op verwante gebieden, zoals arbo en milieu, werkzame 
diensten is te overwegen. Afstemmingsproblemen tussen Al en OM zullen vermoedelijk 
na de invoering van de bestuurlijke boete in de Arbowet grotendeels van de baan zijn; de 
lichte en minder zware zaken sanctioneert de AI zelf, de zware zaken gaan naar het OM 
(een kleine moeilijkheid daarbij is dat officieren van justitie op hun eigen wijze de 
Richtlijn handhaving Arbowet interpreteren). 

Scheiding van taken 

De arbeidsinspecteurs hebben een grote mate van autonomie en willen die behouden; 
daarom is op arbogebied een scheiding tussen toezicht en sanctionering niet nodig. In het 
huidige systeem gaan de opgemaalcte processen-verbaal via het bureau van een hoofdin-
specteur naar het OM, bij de bestuurlijke boete zal een boete-inspecteur op het hoofdkan-
toor waarschijnlijk bevoegd worden om te horen en de definitieve boete op te leggen. Dit 
lijkt bij de lichte, tariefmatig op te leggen boeten een onnodige omweg. 

Boete/waarborgsom 

Aan invoering van een waarborgsom is geen behoefte, de boete wordt, zo is de bedoeling, 
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in 1998 ingevoerd. 

Rechtsbeschenning 

Mits goed geregeld, vormt een adequate rechtsbescherming geen beletsel voor effectieve 
handhaving. Dat betekent dat bezwaar en beroep open moeten staan voor belanghebben-
den, dat bezwaar en beroep geen schorsende werking hoeven te hebben doch dat met 
inning van de boete gewacht wordt tot de bezwaartermijn is verstreken dan wel de 
president van de rechtbank zich over een schorsingsverzoek heeft uitgesproken en dat bij 
boetes tot een bepaald bedrag zekerheidsstelling kan worden gevraagd, wil het beroep op 
de rechtbank open staan (analoog aan het systeem van de Wet Mulder, maar zonder de 
Officier van Justitie als administratief beroepsorgaan). 
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Bijlage 1 
Relevante artikelen uit het wetsvoorstel Arbeidsomstandighedenwet 1998 

Ambtenaren belast met toezicht 
Artikel 23 
1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast 
de bij besluit van Onze Minister aangewezen onder hem ressorterende ambtenaren. 
(...) 
2. De toezichthouder is bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, een 
woning binnen te treden zonder toestenuning van de bewoner. 

7. Ten dienste van het onderzoek naar een beboetbaar felt is de toezichthouder, voor 
zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is, bevoegd ieder staande 
te houden en te vorderen dat hij zijn naam, voornamen, geboortedatum en geboortejaar en 
adres opgeeft. 

Beroep 
Artikel 30 
1. Tegen een beschikking op grond van deze wet van een ambtenaar als bedoeld in artikel 
23, tweede lid, kan door een belanghebbende administratief beroep worden ingesteld bij 
Onze Minister. 
(. ..) 
3. Een beschikking op grond van deze wet van een ambtenaar als bedoeld in artikel 23, 
eerste lid, wordt gegeven namens Onze Minister. 

Schade toebrengende gedraging 
Artikel 31 
1. Het is de werkgever verboden handelingen te verrichten of na te laten in strijd met 
deze wet of de daarop berustende bepalingen indien daardoor, naar hij weet of redelijker-
wijs moet weten, levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van een of meer 
werlcnemers ontstaat of te verwachten is. 
2. Het niet naleven van het eerste lid is een misdrijf. 

Beboetbare feiten 
Artikel 32 
1. Als beboetbaar feit wordt aangemerkt de handeling of het nalaten in strijd met de 
artikelen (...). Terzake van de feiten bedoeld in de vorige volzin, alsmede van bij 
algemene maatregel van bestuur omschreven beboetbare feiten, kan een boete worden 
opgelegd van ten hoogste een nader bij die maatregel te bepalen geldsom. Geen boete kan 
worden opgelegd indien het feit een gedraging betreft als bedoeld in artikel 31. 
2. Geen bestuurlijke boete kan worden opgelegd indien een handeling of nalaten is 
aangemerkt als strafbaar left. Een handeling of nalaten als bedoeld in het eerste lid wordt 
aangemerkt als strafbaar feit, indien twee maal binnen 48 maanden voorafgaand aan de 
handeling of het nalaten terzake van eenzelfde handeling of nalaten een bestuurlijke boete 
is opgelegd. 

4. De handeling of het nalaten, bedoeld in het tweede lid, laatste volzin, is een overtre-
ding. 
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Hoogte boete en recidive 
Artikel 33 
1. Een daartoe aangewezen ambtenaar als bedoeld in artikel 23 legt de bestuurlijke boete 
op aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die voor de naleving van deze wet en de 
daarop berustende bepalingen verantwoordelijk is. 
2. De hoogte van de bestuurlijke boete wordt bepaald op de wijze als voorzien in de in 
artikel 32, eerste lid, bedoelde algemene maatregel van bestuur. 
3. De hoogte van de bestuurlijke boete die ten hoogste voor een beboetbaar feit kan 
worden opgelegd is gelijk aan de geldsom van de categorie die voor het beboetbaar feit is 
bepaald. 
4. Er zijn 2 categorieen: 
1* de eerste categorie: 10000 gulden; 
2* de tweede categorie: 50000 gulden. 
5. De daartoe aangewezen ambtenaar als bedoeld in artikel 23 kan de bestuurlijke boete 
met ten hoogste 50 % verhogen, indien terzake van het plegen van een beboetbaar feit 
nog geen 24 maanden zijn verlopen sedert een vroegere boete wegens het plegen van een 
zelfde beboetbaar feit onherroepelijk is geworden. 
6. Voor zover de bestuurlijke boete nog niet is geind vervalt zij door het overlijden van 
degene aan wie zij is opgelegd. 

Informatie, cautie 
Artikel 34 
1. Indien jegens de belanghebbende een handeling wordt verricht waaraan deze in 
redelijkheid de gevolgtrekking kan verbinden dat aan hem wegens een bepaalde gedraging 
een bestuurlijke boete zal worden opgelegd, is die belanghebbende niet langer verplicht 
terzake van die gedraging enige verklaring af te leggen, voor zover het de boeteoplegging 
betreft. De belanghebbende wordt hiervan in kennis gesteld alvorens hem mondeling om 
informatie wordt gevraagd. 
(...) 

Boete-rapport 
Artikel 35 
1. Indien de toezichthouder vaststelt dat een beboetbaar feit is gepleegd, maakt hij zo 
spoedig mogelijk daarvan een rapport op. 
(...) 
3. Het rapport wordt toegezonden aan de daartoe op grond van artikel 23 aangewezen 
ambtenaar. 
(...) 

Boete-beschikking 
Artikel 36 
1. Een bestuurlijke boete wordt opgelegd bij beschildcing van een daartoe op grond van 
artikel 23 aangewezen ambtenaar. 
2. In de beschildcing wordt in ieder geval vermeld: 
a. de hoogte van de bestuurlijke boete; 
b. het beboetbaar feit terzake waarvan de boete verschuldigd is; 
c. de bij het beboetbaar feit betroldcen personen; 
d. de natuurlijke of rechtspersoon die voor de naleving van de wet (...) aansprakelijk is; 
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e. de termijn waarbinnen de boete moet worden betaald. 
(..-) 

Invordering 
Artikel 39 
1. Bij gebreke van tijdige betaling vordert de (...) aangewezen ambtenaar van degene aan 
wie de boete is opgelegd, de verschuldigde bestuurlijke boete, verhoogd met de op de 
aanmaning en invordering betrekking hebbende kosten, bij dwangbevel in. 
2. Het dwangbevel wordt op kosten van degene aan wie de bestuurlijke boete is opgelegd 
bij deurwaardersexploit betekend en levert een executoriale titel op (...). 
3. Gedurende 6 weken staat verzet tegen het dwangbevel open door dagvaarding van de 
Staat. 
4. Het verzet kan niet worden gegrond op de stelling dat de beschilcking, bedoeld in 
artikel 36, niet is ontvangen of dat de bij die beschiklcing opgelegde bestuurlijke boete ten 
onrechte of op een te hoge geldsom is vastgesteld. 
5. Het verzet schorst de tenuitvoerlegging niet, tenzij de president van de rechtbank in 
kort geding anders beslist. 

Verj aring 
Artikel 40 
1. De bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen vervalt na verloop van 2 jaar 
na de dag waarop het beboetbaar feit is geconstateerd. 
2. De beslissing om een bestuurlijke boete op te leggen quit de in het eerste lid bedoeld 
termijn. 

Wijziging boetebedrag 
Artikel 41 
In afwijking van artikel 8:69 van de Algemene wet bestuursrecht kan de reciter in beroep 
of hoger beroep het bedrag waarop de bestuurlijke boete is vastgesteld ook ten nadele van 
de belanghebbende wijzigen. 

(...) 

Wet economische delicten 
Artikel 45 
1. In artikel 1, 3 0  van de Wet op de economische delicten wordt aan de opsonuning 
toegevoegd: de Arbeidsomstandighedenwet 1998 artikel 6 (...). 
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Bijlage 2 

VRAGENLIJST PROJECT ARBO - ARBEIDSINSPECTIE 
A. Algemeen 

A.1 Datum interview: 
A.2 Interviewer(s): 
A.3 Naam geinterviewde: 

B. Kenmerken respondent 

B.1 Werkzaam bij: 
B.2 Functie: 
B.3 Bedrijfstak: 
B.4 Ervaringsjaren: 
B.5 Andere relevante ervaring/functies: 

C. Onderzoeksvragen  

C.1 Hoe is de handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet in uw regio in de praktijk 
georganiseerd? (uniform, algemeen, specifiek). 
a) Is er sprake van een handhavingsbeleid (landelijk, regionaal)? 
b) Hoe gaat de Arbeidsinspectie in de praktijk te werk ingeval van (eventueel te 
onderscheiden typen van) overtredingen van de Arbowet? 

Wanneer en hoe vaak worden welke informele en formele (handhavings)instrumen-
ten ingezet? 

c) Hoe beoordeelt U de effectiviteit van deze werkwijze? 

C.2 a) Is er wat betreft toezicht en handhaving een scheiding van taken binnen de 
arbeidsinspectie? (Functioneel/personeel). [N .b. Denk ook aan integratie Arbeidsin-
spectie met andere SZW-diensten per 1994: Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen, 
Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden, Loontechnische Dienst. Takenpakket 
Arbeidsinspectie is hierdoor uitgebreid]. 
Zo ja, 
b) Heeft het al dan niet scheiden van taken praktische/beleidsmatige redenen? 
c) Zijn er naar uw mening positieve of negatieve effecten verbonden aan deze 
keuze? 

C.3 Doen zich in de praktijk toezichts- en handhavingsproblemen voor? 
Zo ja, van welke aard? 
a) praktisch, nl... 
b) organisatorisch, n1 ... 
c) financieel, n1 ... 
d) juridisch, nl... 
e) politiek, nl 
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f) anders, n1 ... 

C.4 Zijn de systeemvoorschriften uit de Arbeidsomstandighedenwet goed handhaafbaar? 
In welke mate wordt er volledig gebruik van gemaakt? (kan men uit de voeten 
zonder overtredingen van concrete wetsartikelen) Is verdere deregulering of 
`globalisering ' van normen gewenst? 

C.5 Hoe ziet U de relatie tussen het toezicht van de Arbeidsinspectie op de naleving van 
de Arbeidsomstandighedenwet met de taken en activiteiten van Arbodiensten? 
a) Bent u van mening dat de inschakeling van Arbo-diensten het arbeidsomstan-
dighedenbeleid van bedrijven gunstig beInvloed heeft? 
b) Onderhoudt u ook (beleidsmatig) contacten met diverse Arbodiensten? 
c) Is uw werkwijze ten aanzien van overtredingen van de Arbo-wet hierdoor 
veranderd? Heeft het voor u invloed gehad op de wijze van handhaven? 

C.6 Hoeveel zaken worden jaarlijks naar het Openbaar Ministerie doorgezonden 

C.7 Wat voor zaken zijn dat voornamelijk? Waardoor wordt dat bepaald? 

C.8 a) Hoe verloopt de samenwerking tussen de Arbeidsinspectie en het Openbaar 
Ministerie in concrete zaken? Hoe effectief acht U deze samenwerking? 
b) Is er ook sprake van beleidsmatig contact? 

C.9 Wat zijn naar uw mening de gevolgen voor de handhaving van de wettelijke 
maatregelen op het terrein van de sociale zekerheid die mede gericht zijn op het 
arbeidsomstandighedenbeleid van bedrijven? (Wet TZ, privatisering ZW) 

C.10 Wat zijn naar uw mening de gevolgen voor de handhaving van de ontwildcelingen in 
de (jurisprudentie over) werkgeversaansprakelijkheid? [asbest, oplosmiddelen; 
pseudo-risico-aansprakelijkheid] 

II 
C.11 Zijn er (soorten van) zaken waarbij u meent dat u onvoldoende wettelijke handvatten 

heeft om adequaat te kunnen reageren op overtredingen van de Arbeidsomstandighe-
denwet? 

C.12 Er bestaan ook andere handhavingsmiddelen dan de middelen die de Arbeidsinspec-
tie nu tot haar beschikking heeft, zoals bestuursdwang, de bestuurlijke dwangsom, 
de invoering van een waarborgsom, de bestuurlijke boete, handhaving d.m.v. een 
variabel premiestelsel van de verzekeringsmaatschappijen die een preventieve 
inspectie uitvoeren of de hoogte van de premie afhankelijk stellen van een certifi-
caat(+ toelichting!). 

a) Meent U dat een of meer van de bestuurlijke middelen de handhaving van de 
Arbo-wet zouden kunnen bevorderen? 
b) Meent U dat een financiele prildcel via de hoogte van de verzekeringspremie kan 
bijdragen tot een betere naleving van de Arbo-wet? 
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C.13 De kabinetsplannen t.a.v. handhaving v.d. Arbo-wet houden onder meer in dat 
alleen bij overtredingen met ernstig lichamelijk letsel strafrechtelijk wordt opgetre-
den en dat andere overtredingen met een bestuurlijke boete worden afgedaan, door 
de Arbeidsinspectie op te leggen. De argumenten daarvoor zijn: uniformiteit, lik op 
stuk en grotere betroklcenheid van de Inspectie bij de handhaving. Zou volgens U de 
invoering van de bestuurlijke boete wenselijk zijn 
a) m.b.t de uniformiteit van de sancties? 
b) m.b.t de effectiviteit van de sancties? 
c) m.b.t. betroldcenheid van de Arbeidsinspectie bij de handhaving? 
d) bent U, in geval de bestuurlijke boete wordt ingevoerd, voor een aparte boete-
inspecteur? 
e) vindt u dat het wenselijk is dat, voordat de Arbeidsinspectie een (hoge) boete 
oplegt, een preventieve rechterlijke toetsing plaatsvindt? 

C.14 a) In welke gevallen vindt u dat Arbo-overtredingen strafrechtelijk moeten worden 
afgedaan? 
b) bent u van mening dat een strafrechtelijke veroordeling op de onderneming meer 
indruk maakt/invloed heeft (de zgn. `meerwaarde' van de zitting) dan een schildcing 
of bestuurlijk optreden? 

C.15 Volgens diezelfde kabinetsplannen moet er meer ruimte komen voor privaatrechtelij-
ke handhaving. De OR of de Arbocommissie of evt. een vakbond zou dan bij 
"lichte" overtredingen, bijv. het niet-nakomen van de inlichtingenplicht, via het 
burgerlijk recht nakoming van de regels kunnen eisen. Vindt U dat wenselijk? 

C.16 Hebt U overigens nog suggesties voor optimalisering c.q. verbetering van de 
handhaving van de Arbo-wet? 
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A. Algemeen 

VRAGENLIJST PROJECT ARBO - OVJ; Parketsecretaris 

A.1 Datum interview: 
A.2 Interviewer(s): 
A.3 Naam geInterviewde: 

B. Kenmerken respondent 

B.1 Werlczaam bij: 
B.2 Functie: 
B .3 Ervaringsjaren: 
B.4 Andere relevante ervaring/functies: 

C. Onderzoeksvragen 

C.1 U houdt zich voor een deel bezig met de vervolging van overtredingen van de 
Arbeidsomstandighedenwet. Bent U als enige officier in dit arrondissement betrok-
ken bij Arbo-zaken of rouleren die zaken? 

C.2 Hoeveel Arbo-zaken behandelt U ongeveer per jaar? 

C.3 Uit een onderzoek van enkele jaren geleden van mw. Goudswaard bleek dat de 
gemiddelde tijd tussen constatering van een Arbo-delict en de berechting ervan 68 
weken is; ook Week dat de tijd tussen inschrijving op het parket en de berechting 
gemiddeld 41 weken bedraagt. 

a. 	Is dat in uw arrondissement ook het geval? 

b. 	Zo ja, vindt U dat problematisch? 

c. 	Bent U bekend met het experiment in het arrondissement Zutphen, waar een soon 
snelrecht-procedure in Arbo-zaken is ingevoerd? 

d. Vindt U dat die procedure ook in Uw arrondissement moet worden uitgeprobeerd? 

C.4 De WED kent een aantal maatregelen, zoals stillegging van een onderneming, die 
het commune strafrecht niet kent. Het is gebleken dat daarvan weinig of geen 
gebniik wordt gemaakt. 
Heeft U daarvoor misschien een verklaring? 

C.5 
a. 	Wordt door het OM bier de Richtlijn handhaving Arbo-wet gehanteerd? 

b. 	Zo ja, dan dagvaardt U alleen de zaken waarbij grote schade of zwaar lichamelijk 
letsel is voorgekomen. 
Zou U ook lichtere zaken willen dagvaarden of bent U tevreden met de al dan niet 
voorwaardelijke seponering en transacties? 
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d. Verwacht U, indien globale normen of een algemene zorgplichtbepaling wordt 
ingevoerd, bewijsproblemen? 

c. Bent U, wat de bewijsvoering in de `zware' zaken betreft, voor zo gedetailleerd 
mogelijke delictsomschrijvingen of lcunt U uit de voeten met globalere normstellin-
gen of eventueel een algemeen geformuleerde zorgplichtbepaling? 

e. Wat zijn de meest voorkomende gronden in de telasteleggingen? 

f. Wat is de meest gebruikelijke door U gediste straf of combinatie van straf en 
maatregel? 

C.6 
a. Verloopt de handhaving van de Arbo-wet volgens U bevredigend? 

b. Zo nee, in hoeverre meent u dat verdere of andere handhavingsmiddelen noodzake-
lijk zijn? 

c. Heeft U regelmatig contact met de Arbeidsinspectie over de handhaving van de 
Arbo-wet? 
Zo ja, wat voor onderwerpen komen bij dat contact aan de orde? 

C.7 De kabinetsplannen t.a.v. handhaving v.d. Arbo-wet houden onder meer in dat 
alleen bij overtredingen met ernstig lichamelijk letsel strafrechtelijk wordt opgetre-
den en dat andere overtredingen met een bestuurlijke boete worden afgedaan, door 
de Arbeidsinspectie op te leggen. De argumenten daarvoor zijn: uniformiteit, lik op 
stuk en groter betrolckenheid van de Inspectie bij de handhaving. Zou volgens U de 
invoering van de bestuurlijke boete wenselijk zijn 

a. 	voor de uniformiteit van de sancties? 

b. voor snellere sanctionering? 

c. voor een lagere belasting van de rechterlijke macht? 

d. voor een effectievere handhaving? 

C.8 Waarschijnlijk zal de bestuurlijke boete over niet al te lange tijd in de Arbo-wet (en 
in andere wetgeving) worden ingevoerd; 

a. bent U van mening dat een Arbeidsinspecteur zo'n boete mag opleggen of dat, 
vanuit het oogpunt van functiescheiding en distantie, alleen een aparte boete-
inspecteur die mag opleggen; 

b. vindt U dat zo'n boete wel door een bestuursorgaan mag worden opgelegd of vindt 
U een preventieve rechterlijke toetsing bij boete-oplegging gewenst? 

C.9 Volgens diezelfde kabinetsplannen moet er voorts meer ruimte komen voor privaat-
rechtelijke handhaving. De OR of de Arbocommissie of evt. een vakbond zou dan 
bij "lichte" overtredingen, bijv. het niet-nakomen van de inlichtingenplicht, via het 
burgerlijk recht kunnen optreden. Vindt U dat wenselijk? 

C.10 Heeft U verder nog suggesties voor de handhaving van de Arbo-wet? 
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Bijlage 3 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
I-SZW Afdeling 
Provesverbaalnummer : 
NUMMER: 

VERDACHTEGEGEVENS geverifieerd conform:  (paspoort, rijbewijs, 
bev.reg, uittr. K.v.K) 

• Naam rechtspersoon 
(verdere gegevens zie 
uittr. K.v.K.)* 

Naam 
Voornamen 
Geboorteplaats 
Geboortedatum 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 

*************************************************** 
* VERKORT PROCES-VERBAAL ARBO-WETGEVING * 

*************************************************** 

OVERTREDINGSGEGEVENS 
Pleegdatum 

• Pleegplaats 
• Gemeente 
• Locatie 

Overtreden arti-
kel 
Omschrijving van 
het feit 

Nadat verdachte was medegedeeld dat hij/zij niet tot antwoorden was verplicht, 
verklaarde hij/zij op 	 

Opgemaakt op ambtseed/belofte te 	  op 	  
Naam + functie: 	 Handtekening 

bit formuher faxen naar Justitie 	  faxnununer: 	 
(*) Maatschap valt onder het begrip rechtspersoon. Een eenmanszaak is geen 
rechtspersoon. 
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