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Met deze brief wil ik u informeren over de gevolgen van de ingebrekestelling van Nederland
door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voor de wijze waarop in de
Nederlandse wetgeving de kaderrichtlijn betreffende de veiligheid en gezondheid op het
werk is geïmplementeerd. Die gevolgen betreffen het stelsel van arbodienstverlening
waarover ik u op 4 april j.1. om advies heb gevraagd.
1. Het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft op 22 mei 2003' vastgesteld
dat Nederland niet heeft voldaan aan de verplichtingen van artikel 7, lid 3, van de
kaderrichtlijn betreffende de veiligheid en gezondheid op het werk (hierna: richtlijn)2, door
niet voor te schrijven dat een werkgever voor de activiteiten op het gebied van de
bescherming tegen en de preventie van beroepsrisico's in zijn bedrijf pas een beroep kan
doen op externe deskundigen, indien de mogelijkheden binnen het bedrijf onvoldoende zijn.
Het Hof is van oordeel dat artikel 7, lid l, van de richtlijn de werkgever een primaire
verplichting oplegt, namelijk de aanwijzing van een of meer werknemers die zich met de
activiteiten op het gebied van de bescherming tegen en de preventie van beroepsrisico's
zullen bezighouden. Daarnaast voorziet artikel 7, lid 3 in de verplichting een beroep te doen
op deskundigen van buiten het bedrijf. Deze verplichting is evenwel subsidiair ten opzichte
van die neergelegd in artikel 7, lid l, aangezien zij slechts geldt indien de mogelijkheden in
het bedrijf of de inrichting onvoldoende zijn om deze beschermings- en preventieactiviteiten
te organiseren. Het Hof is dan ook van oordeel dat om duidelijk en nauwkeurig de volledige
toepassing van de richtlijn te waarborgen, de omzetting ervan in Nederlands recht de
rangorde tot uiting moet doen komen die in artikel 7 van de richtlijn is neergelegd.

1

Arrest van 22 mei 2003, Commissie tegen Nederland in zaak C-441/01.
Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 juni 1989 betreffende de
tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van
de werknemers op het werk (Pb EG L 183). Relevante artikelen zijn bijgevoegd.
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Overigens moet worden opgemerkt dat de door de richtlijn verlangde rangorde betrekking
heeft op alle activiteiten die de werkgever volgens de richtlijn moet verrichten op het terrein
van de bescherming tegen en preventie van beroepsrisico’s (verder: de preventie).
Voor een goed begrip volgt eerst een beknopte weergave van de kernpunten van de richtlijn
resp. van de huidige Arbowet 1998 die betrekking hebben op de organisatorische aspecten
van de deskundige ondersteuning op het gebied van bescherming en preventie.

2. Relevante bepalingen uit de richtlijn en de Arbowet 1998
De richtlijn verlangt in artikel 7 dat de werkgever een of meer werknemers aanwijst die zich
met de activiteiten op het gebied van de preventie zullen bezig houden. De Lid -Staten
kunnen, afhankelijk van de aard van de activiteiten en de grootte van het bedrijf, categorieën
van bedrijven aanwijzen waarin de werkgever - mits beschikkend over de nodige
capaciteiten - dit zelf doet.
Indien de mogelijkheden in het bedrijf onvoldoende zijn om deze activiteiten (geheel) intern
te organiseren, moet de werkgever (eventueel aanvullend) een beroep doen op externe
deskundigen (personen of diensten). De aangewezen werknemers dan wel de externe
personen of diensten moeten beschikken over de nodige capaciteitenbekwaamheden. Welke
capaciteiten en bekwaamheden nodig zijn moet door de Lidstaten worden bepaald3.
In artikel 6, derde lid, onder b van de richtlijn is bepaald dat de werkgever, als hij een
werknemer met de uitvoering van een taak belast, de bekwaamheid van de betrokken
werknemer op het gebied van veiligheid en gezondheidsbescherming in aanmerking moet
nemen.
Verder bepaalt artikel 14 van de richtlijn dat elke werknemer periodiek in de gelegenheid
moet worden gesteld zich medisch te laten onderzoeken en dat dit gezondheidstoezicht
onderdeel kan vormen van een nationaal stelsel van gezondheidszorg. Van belang is dat dit
gezondheidstoezicht niet wordt gerekend tot de in artikel 7, eerste lid, van de richtlijn
bedoelde beschermings- en preventieactiviteiten, zodat de in artikel 7 van de richtlijn
neergelegde rangorde intern/extem daarvoor niet geldt.
Artikel 7 van de richtlijn is geïmplementeerd in artikel 14 van de Arbowet 1998. In dat
artikel wordt de werkgever verplicht zich ten aanzien van al zijn verplichtingen op grond
van de wet te laten bijstaan door deskundige werknemers al dan niet georganiseerd in een
interne dienst, dan wel door een externe dienst of door een combinatie van beide.
De taken waarbij de werkgever zich in elk geval moet laten bijstaan zijn opgesomd in artikel
14, derde lid, de onderdelen a tot en met f van de Arbowet 1998. Dat zijn:
a. medewerking aan de risico-inventarisatie en -evaluatie, waaronder begrepen het
toetsen en adviseren;
b. bijstand bij de ziekteverzuimbegeleiding;
c. het uitvoeren van:
1. het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (pago);
2. de aanstellingskeuring;
d. het houden van een arbeidsomstandighedenspreekuur;
e. het adviseren aan OR, PVT of belanghebbende werknemers;
f. de uitvoering van maatregelen op het terrein van de arbeidsomstandigheden.

3Arrest van het EuropeseHof van 15 november2001 in zaak C-49/00 van de CommissietegenItalië.
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Voor de taken, genoemd in de onderdelena tot en met d moet de werkgever zich laten
bijstaan door een gecertificeerde arbodienst.Voor de taken, genoemd in de onderdelene en
f, is bijstand door een gecertificeerde arbodienstniet voorgeschreven.Voor deze taken geldt
dus dat de werkgever zich, overeenkomstighet eerstelid, moet laten bijstaan door interne of
externe deskundigen, waaraan in artikel 14 geen deskundigheidseisenzijn gesteld.
De opsomming van taken waarbij de werkgever zich moet laten bijstaan in artikel 14, derde
lid is niet limitatief. De richtlijn (artikel 7, eerstelid) verlangt immers bijstand bij de -lees
alle- activiteiten op het gebied van preventie. Ook artikel 14 van de Arbowet 1998 verplicht
de werkgever nu al tot bijstand bij zijn (in beginsel dus alle) verplichtingen op grond van
deze wet.
Van de taken, bedoeld in de onderdelen a tot en met d, stammen alleen onderdeel a (het
verlenen van medewerking bij het verrichten en opstellen van een ri&e) en onderdeel c,
subonderdeel 1 (het uitvoeren van het pago), uit de richtlijn. De anderegenoemdetaken
komen voort uit nationaal beleid. Voor het uitvoeren van het pago is al opgemerkt dat
daarvoor niet de verplichte rangorde intern/extem geldt.
3. Beleidsopgave arrest

De eerstebeleidsopgaveten gevolge van het arrest is beperkt tot het aanbrengenvan een
rangorde in de bijstand bij de ri&e en de overige preventietaken. In het vervolg van deze
brief worden daarom de verzuimbegeleiding, het pago en de aanstellingskeuringbuiten
beschouwing gelaten. Het voornemen in de adviesaanvraagvan 4 april jl. om de
mogelijkheid te openen van een afzonderlijk certificaat voor de preventie, maakt opvolging
van het arrest in zoverre eenvoudiger dat het in de gevallen dat interne bijstand vereist is,
niet noodzakelijk hoeft te gaan om volledige, geïntegreerdearbodienstverlening.
De tweede beleidsopgave ten gevolge van het arrest heeft betrekking op het regelen van de
deskundigheid voor de bijstand bedoeld in onderdeel e (adviseren en nauw samenwerken
met OR, PVT of belanghebbendewerknemers) en onderdeel f (het uitvoeren van
maatregelen).Dit heet3in de praktijk van het arbeidsomstandighedenbeleidtot dusverre
weinig nadruk gekregen. Over het algemeenzijn deze bepalingen opgevat als facultatieve
dienstverlening door arbodiensten. Hiervoor is al opgemerkt dat de opsomming niet
limitatief is. Het gaat om alle taken op het gebied van de preventie. Gemakshalvewordt
verder gesprokenvan bijstand bij de overige taken. In het licht van de uitleg van de richtlijn
door het Hof verdienen de bepalingen over de bijstand bij deze overige taken nieuwe
aandacht.
Voor een correcte opvolging van het arrest is voorts van belang dat artikel 4, lid 2, van de
richtlijn verlangt dat de wettelijke bepalingen voorzien in voldoende controle en toezicht. In
casu: de rangorde intern/extem alsmedede bepalingen over de vereiste deskundigheid
moeten publiekrechtelijk handhaafbaarzijn. Voorts is het volgens de jurisprudentie van het
Hof met het oog op de rechtszekerheidvan belang dat bij de implementatie van richtlijnen in
nationale wetgeving de rechtspositie van particulieren nauwkeurig wordt vastgelegd,zodat
deze al hun rechten en plichten kunnen kennen en ze zo nodig voor de nationale rechtelijke
instanties kunnen doen gelden4.Dit vereiste, dat uiteraard door de Nederlandseregering ten
2000 in zaak C-236/95 van de CommissietegenGriekenland.
4Arrestvan het EuropeseHof van 19 september
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volle wordt onderschreven,staat echter op enigszinsgespannenvoet met de opvattingen die
van de zijde van de Commissie in onderhavigezaak naar voren zijn gebracht over de wijze
waarop bepaald moet worden of “de mogelijkheden in het bedrijfonvoldoende zijn”. Van de
zijde van de Commissie is gesteld dat in eersteinstantie binnen elk afzonderlijk bedrijf
beoordeeld moet worden of de mogelijkheden in het bedrijf onvoldoende zijn om de
beschermings- en preventieactiviteiten intern te organiseren.Een strikte indeling door de
wetgever in categorieën (naar bijvoorbeeld grootte en risicoklasse) van bedrijven die wel
dan niet verplicht zouden zijn een interne dienst in te stellen, zou daarmeein strijd zijn. Het
gaat dus om maatwerk per bedrijf. Deze opvatting van de Commissie steunt op de letterlijke
tekst van de richtlijn (“de mogelijkheden in het bedrijf en/of de inrichting”). In het arrest van
het Hof wordt ook de opvatting van de Commissieherhaald dat de aanwezigheid van
werknemers met de vereiste deskundigheid bepalendis voor de beoordeling van de
mogelijkheden in het bedrijf. In dit verband zijn de overwegingen 19 en 24 uit het arrest van
het Hof van belang5.Uit deze overwegingen kan worden afgeleid dat het de lidstaten is
toegestaan,naast capaciteiten en bekwaamhedenandereobjectieve criteria vast te stellen om
werkgevers houvast te bieden bij de beoordeling van de mogelijkheden in hun bedrijf, maar
ook om de toezichthoudende instanties houvast te bieden bij hun toezicht op de naleving van
de betreffende bepalingen.
4. Nadere overwegingen
Bij de vormgeving van de voorgenomen implementatie van het arrest spelen nog enkele
overwegingen van nationaal arbeidsomstandighedenbeleideen rol.
Stimuleren van interne bedrijfsverantwoordelijkheid

In de eersteplaats kan worden gesteld dat de Commissie een gerechtvaardigdereden heeft
om het accent te leggen op interne bedrijfsverantwoordelijkheid voor het preventiebeleid. De
Nederlandse verdediging van het stelsel van ondersteuningdoor een (meestal externe)
gecertificeerde arbodienst, heeft wel tot de indruk geleid dat in het Nederlandsebeleid het
belang van deskundigheid boven bedrijfsinteme betrokkenheid en verantwoordelijkheid
werd gesteld. Niets is echter minder waar. Uitgangspunt van de arbowetgeving en van veel
beleidsmaatregelenwas en is de verantwoordelijkheid van de werkgever -met
medezeggenschapvan de werknemers- voor het arbeidsomstandighedenbeleidin het eigen
bedrijf. De wijze van implementatie van de kaderrichtlijn begin jaren negentig vormde daar
geenuitzondering op. Weliswaar kwam er een grote nadruk op de deskundigheid van de
ondersteuning, maar de arbodienst is van stonde af aanuitdrukkelijk gepositioneerdals
adviseur, niet als verantwoordelijke.
Groot winstpunt van de introductie van de arbodienstvanaf 1994 is geweestdat, andersdan
voorheen, een hoog niveau van deskundigheid beschikbaarkwam voor àlle bedrijven en
5 Overweging 19: Evenzo is het niet uitsluitend de werkgever die moet uitmaken of de mogelijkheden in het
bedrijf al dan niet voldoende zijn, maar kunnen de beslissingen van de werkgever worden geverifieerd door de
nationale autoriteiten.
Overweging 24: De vrees dat de werkgever of aan de in artikel 7, lid 3, van de richtlijn gestelde voorwaarde is
voldaan, geheel subjectief zal beoordelen, is ongegrond. Artikel 7, lid 8, van de richtlijn verplicht de lidstaten
immers te bepalen over welke capaciteiten en bekwaamheden de werknemers moeten beschikken, en zij mogen
daarbij ook andere objectieve criteria vaststellen om de werkgevers te leiden bij hun beoordeling van de in hun
bedrijf voorhanden zijnde mogelijkheden.”
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werknemers, en dat dit dus niet langer beperkt was tot de grootste bedrijven en hun
werknemers.
Verder hebben de nieuwe wettelijke verplichtingen per 1994 geleid tot de (verdere)
introductie van een systematischeaanpak in bedrijven. Van alle werkgevers beschikt nu
71% over een getoetsteri&e; bij werkgevers met meer dan 100 werknemers is dat 94%6.
Nader onderzoek van de Arbeidsinspectie7over arbozorg leert dat het niet alleen gaat om het
voldoen aan formele vereisten. Gemetenpraktische zorg is bij de grote meerderheid van
middelgrote en grote bedrijven redelijk tot goed. Betrokkenheid van werknemers bij het
inventariseren van de risico’s en het treffen van maatregelengroeit, niet in het minst bij
kleine bedrijven.
Niet te ontkennen valt echter dat de aansluiting bij een externe dienst voor bijstand bij de
ri&e bij een deel van de bedrijven weinig effect heeft gehadomdat het onder
omstandigheden weinig prikkelde tot het beter opnemenvan de interne
verantwoordelijkheid of zelfs leidde tot de gedachtedat met het uitbesteden van de ri&e aal
alle verplichtingen voldaan zou zijn. Bij een aantal grote bedrijven die voorheen een eigen
veiligheidsdienst hadden, heeft het stelsel ook geleid tot het (deels) vervangen van interne
door externe dienstverlening. Hoewel van dit laatsteverschijnsel geen evaluatiesbekend
zijn, lijkt het niet positief gewaardeerdte moeten worden. De veiligheidskundigen zelf
hebben het in elk geval bij monde van hun beroepsverenigingnegatief gewaardeerd*.
De conclusie is dat het beleid aan effect kan winnen wanneer de prikkel tot het opnemenvan
de bedrijfsinteme verantwoordelijkheid kan worden vergroot. Het arrest verdient daarom
niet alleen opvolging omdat het moet, maar ook omdat het als impuls kan dienen om het
Nederlandse beleid langs deze weg verder te versterken.
Handhaven van een hoog niveau van deskundigheid bij de ri&e

Bij de oorspronkelijke implementatie van de richtlijn is gekozenvoor het hoogste
deskundigheidsniveauvan de dienstverlening met de mogelijkheid van maatwerk per bedrijf
onder die hoogste verantwoordelijkheid. Daarmeewerd eennauwere aansluiting van de
dienstverlening op de feitelijke bedrijfsbehoeften beoogd dan mogelijk zou zijn met een
gedetailleerde regelgeving voor het deskundigheidsniveaunaar bedrijfsgrootte en
risicoklasse. Hoewel dit doel niet geheel is gerealiseerd,en in het bijzonder het maatwerk
voor de kleinere bedrijven verbetering behoeft, zoals uiteengezetin de adviesaanvraagvan 4
april 2003, dient het uitgangspunt naar de mening van het kabinet gehandhaafdte blijven.
Beleidsvrijheid

en administratieve

lasten

Het mag vanzelfsprekend zijn dat bij het construerenvan een oplossing de beleidsvrijheid
van werkgevers en werknemers zoveel mogelijk gerespecteerddient te worden en waar
mogelijk administratieve lasten moeten worden vermeden.
6Arbeidsinspectie,arbomonitor 2002, voorlopige cijfers; daarnaastheeft van alle werkgevers7% eennog niet
getoetsteri&e; dat is 4% bij lOO+werkgevers.
’ R. Spijkerman,Arbeidsinspectie, “Systematischearbozorg in middelgrotebedrijven (2000); een
herhalingsonderzoek”,SZW/Elsevier, Doetinchem oktober 2001. Hierin zijn naast7 aspectenvan formele
zorg 7 navenanteaspectenvan praktischezorg gemeten.Drie kwart van middelgrote en negentiende van grote
bedrijven scoort redelijk of goedop praktischezorg. Bij middelgrotebedrijven was eenvergelijking met 1997
mogelijk, en bleek vooruitgang.
’ M. Hitzert, “Veiligheidskundigehoudt spiegel voor “, Arbo & Milieu, februari 1995.
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5. Implementatie op hoofdlijnen
In artikel 14 van de Arbowet 1998 zal, in aansluiting op artikel 7, lid 1, van de richtlijn,
worden voorgeschreven dat de bijstand aan de werkgever verleend wordt door eigen
w.erknemers, tenzij de mogelijkheden in het bedrijf onvoldoende zijn. De bepaling heeft
betrekking op alle taken op het terrein van het preventiebeleid van de werkgever, dus zowel
op de bijstand bij de ri&e, als bedoeld in artikel 14, derde lid, onder a, als op de bijstand bij
de overige preventietaken.
Voorrang voor interne gecertificeerde dienst voor bijstand bij de rihe
De regeling van de eisen van deskundigheid voor de bijstand bij de ri&e zal gehandhaafd
blijven, dit wil zeggen door een gecertificeerde dienst (onverminderd hetgeen daarover in de
adviesaanvrage van 4 april 2003 is opgemerkt). In een beleidsregel op basis van artikel 14
zal de zinsnede “tenzij de mogelijkheden in het bedrijf onvoldoende zijn” nader worden
uitgewerkt. Daarmee wordt de werkgever houvast geboden bij de keuze tussen een interne of
een externe dienst en wordt tevens de toezichthoudende taak van de Arbeidsinspectie
vergemakkelijkt.
Bepaling van de deskundigheid van aan te wijzen werknemers voor de overige taken
Hiervoor is geconstateerd dat voor de uitvoering van de overige taken thans geen
deskundigheidseisen worden gesteld. Er zal daarom voor deze deskundigen worden voorzien
in een bepaling overeenkomstig het huidige vijfde lid van artikel 14, waarin wordt
aangegeven aan welke eisen de aangewezen werknemers voor wat deskundigheid, ervaring
en aantal etc. moeten voldoen. Ook deze bepaling zal nader worden uitgewerkt in een
beleidsregel. In de bedoelde beleidsregel zou kunnen worden bepaald dat in de ri&e (in het
bijzonder in het daarvan deel uitmakende plan van aanpak) moet worden ingegaan op de
benodigde deskundigheid en ervaring en het vereiste aantal deskundige werknemers.
Hiermee wordt beoogd dat het niveau van deskundigheid en ervaring en het aantal
werknemers wordt afgestemd op aard en omvang van de in het bedrijf aanwezige risico’s.
Omdat de gecertificeerde dienst over de ri&e moet adviseren, moet deze zich ook daarover
een oordeel vormen en adviseren. Indien de werkgever deze taken door een interne dienst
laat verrichten, voldoet hij uiteraard ook aan deze deskundigheidseisen. De werkgever kan in
zijn ri&e (plan van aanpak) met argumenten van het advies van de dienst afwijken en kiezen
voor een ander niveau van deskundigheid en ervaring. De Arbeidsinspectie heeft dan echter
de mogelijkheid om een eis tot naleving als bedoeld in artikel 27 van de wet te stellen,
indien zij van mening is dat niet is voldaan aan de in de wet gestelde deskundigheidseisen.
Bij een dergelijk systeem hoort ook een bepaling dat een kleinere werkgever (stel minder
dan vijftien werknemers) indien hij de vereiste deskundigheid bezit, geen werknemer hoeft
aan te wijzen, maar deze taken zelf kan verrichten. Tenslotte is een bepaling nodig dat waar
bijstand nodig is waarvoor de deskundigheid niet in het bedrijf voorhanden is, externe
bijstand dient te worden ingeschakeldg. Een overeenkomstige bepaling voor de bijstand bij
de ri&e is niet nodig, omdat daar de hoofdregel al luidt dat de werkgever zich laat bijstaan
door zijn interne dienst, tenzij de mogelijkheden in zijn bedrijf onvoldoende zijn om een
interne dienst ingesteld te hebben.
’ Te denkenis aanspecialistischeof incidentele zaken,zoals introductie van of controle op
veiligheidsvoorzieningenzoals aanmachinerie.
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6. Uitwerking
6.1 Deskundige ondersteuning

bij de ri&e

Iu het navolgende wordt uitgegaan van het voornemen in de adviesaanvragevan 4 april 2003
tot het mogelijk maken van deelcertificaten voor respectievelijk preventie en
verzuimbegeleiding.
Gegeven het hiervoor gestelde,zijn hier de belangrijkste vragen op welk niveau de grens
gelegd zou moeten worden waarboven een interne preventiedienstingesteld zou moeten
worden en hoe die grens, met inachtneming van de genoemdejuridische randvoorwaardenin
een beleidsregel geformuleerd zou kunnen worden.
Hoge of lage grens?
Een argument dat op zich zelf wijst in de richting van eenhoge grens is het periodieke
karakter van de ri&e. De ri&e behoeft bijstelling “zo dikwijls als de daarmeeopgedane
ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandighedenof de stand van de wetenschap
en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven”. De frequentie en omvang van de
behoefte aan deskundige inzet zal in het algemeenstijgen met bedrijfsomvang en
risicoklasse. Naarmate die hoger zijn ontstaan schaalvoordelenwat betreft inzet. Die kunnen
meegewogenworden bij het bepalen van een grens.
Voor een lage grens pleit uiteraard het belang van een grotere interne verantwoordelijkheid
voor het preventiebeleid.
Een mogelijkheid om de grens lager te leggen, is een versoepelingvan de definitie van wat
een interne dienst is. In de overgangsperiodevoor het oprichten van arbodiensten,van 1994
tot 1998, was er de mogelijkheid om een samenwerkingsverbandvan één deskundige
werknemer met drie (voor een geïntegreerdearbodienst) externe deskundigen als dienst te
certificeren. Bovendien ging en gaat het niet noodzakelijk om eenwerknemer in volledige
werktijd. Een dergelijke constructie voor een interne preventiedienst verlaagt de drempel
voor het instellen van een dergelijke dienst, en wel in aansluiting op
deskundigheidsgebiedenwaarover het bedrijf uit de aard van werkzaamhedenal kan
beschikken, Een administratief bedrijf zou bijvoorbeeld met een eigen arbeids- en
organisatiedeskundigeen een samenwerkingsverbandmet een externe dienst voor inbreng
van de minder frequent noodzakelijke arbeidshygiënischeen veiligheidsexpertise, een
interne dienst kunnen instellen.
Houvast biedt de situatie vóór 1994, waar een veiligheidsdienst verplicht was voor
industriële en stuwadoorsbedrijven met meer dan 500 werknemers”. Het hoofd van die
dienst moest voldoen aan eisen van opleiding en ervaring die nu gelden voor
veiligheidskundigen van arbodiensten.Er waren toen in hoofdzaak interne diensten.
Formulering van een beleidsregel en handhaving door de Arbeidsinspectie
In een beleidsregel zou nader moeten worden aangegevenhoe de wettelijke bepaling
“onvoldoende mogelijkheden in het bedrijf’ zal worden uitgelegd door de Arbeidsinspectie.
Het ligt voor de hand om daarbij te denken aanbedrijfsgrootte en aard van het bedrijf als
operationalisering van risicoklasse.
” Besluit verplichtstelling veiligheidsdiensten

Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1989, 304).
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Een beleidsregel die slechts zou stellen dat in eenbepaalderisicoklasse boven eenbepaalde
omvang van het aantal werknemers de mogelijkheden voldoende worden geacht,voldoet
echter niet geheel. Weliswaar brengt het karakter van een beleidsregel met zich mee dat de
Arbeidsinspectie daarvan kan afwijken indien de toepassingwegens bijzondere
omstandigheden gevolgen zou hebben die onevenredigzijn in verhouding tot de met de
beleidsregel te dienen doelen (AWB, art. 4:84). Dat betekent dat de werkgever bijzondere
omstandighedenvan het bedrijf kan aanvoerenom geeninterne dienst in te stellen.
Maar een dergelijke beleidsregel zou niet voldoen aan een tweede aspectvan beoordeling
per bedrijf, namelijk dat de Arbeidsinspectie ook in het geval van een kleiner bedrijf dan de
aangegevengrootte zou moeten kunnen oordelen dat de mogelijkheden toch voldoende zijn.
Welbeschouwd zijn risicoklasse en bedrijfsgrootte geencriteria die rechtstreeksaangevenof
er mogelijkheden zijn in het bedrijf. Deze criteria geven veeleer aan bij welke omvang en
aard van de risico’s er zoveel werk (i.c. aan opstellen en onderhoud van de ri&e) gedaan
moet worden, dat het instellen van een interne dienst redelijk mogelijk is zonder
onevenredige nadelen voor het bedrijf.
Een beleidsregel die wel voldoet aan de genoemdevoorwaarde zou dan geformuleerd
kunnen worden langs de volgende lijn:
a. “onvoldoende mogelijkheden” worden aanwezig geacht indien de voorgeschreven
deskundige bijstand bij de ri&e in het bedrijf, gelet op omvang en risicoklasse,
zodanig van omvang is, dat het instellen van een interne dienst de bedrijfsbelangen
onevenredig zou belasten.
b. Bij bedrijfsgrootte x en risicoklasse y worden de mogelijkheden in het bedrijf
voldoende geacht.
Een dergelijke formulering heeft tot gevolg dat de werkgever (groter dan x, die toch geen
interne dienst wil instellen) bijzondere bedrijfsomstandigheden die leiden tot een geringere
omvang van het werk aan de ri&e, voor zijn beslissing kan aanvoeren.
Anderzijds kan ook de Arbeidsinspectie in voorkomende gevallen op soortgelijke gronden
verlangen dat een interne dienst wordt ingesteld bij eenbedrijf kleiner dan x.
6.2 Deskundige bijstand bij de overige preventietaken

van de werkgever

Eerder is uiteengezet dat implementatie van arrest en richtlijn ook voor de bijstand bij de
overige taken van de werkgever op het terrein van preventie vraagt om regeling van de
rangorde intern/extem en van de vereiste deskundigheid.
Rangorde intern/extern

De rangorde is praktisch nauwelijks een probleem. Het zal vrijwel altijd mogelijk zijn om
intern een of meer werknemers te belasten met specifieke taken in het preventiebeleid. Het
in paragraaf 3 bedoelde in artikel 14 van de Arbowet op te nemen voorschrift kan
uitgangspunt zijn. Voorzien moet wel worden in een uitzondering. Wanneer hoeft de
werkgever geenwerknemer aan te wijzen omdat hij de taken zelf verricht?
Werkgever verricht de taken zelf

De richtlijn zelf (artikel 7, zevende lid) bevat al de voorziening dat de Lidstaten de
categorieën van bedrijven kunnen bepalen waarin de werkgever zelf -mits hij de nodige

.

9

AVBNBD103

54055

capaciteiten bezit- de bedoelde taken op zich kan nemen. Het ligt voor de hand om van deze
bevoegdheid gebruik te maken voor kleinere bedrijven. De invulling van het “mits”, de
bepaling van de nodige deskundigheid, wordt hierna besproken. De vraag is dan waar de
grens getrokken moet worden. In verband met duidelijkheid en handhaafbaarheid verdient
aansluiting bij een reeds bestaande grens de voorkeur. Gedacht zou kunnen worden aan de
grens van 15 werknemers zoals genoemd in artikel 15, vierde lid, van de Arbowet 1998 voor
de bijstand door bedrijfshulpverleners.
Bepaling van vereiste deskundigheid

Om gedetailleerde regelgeving te vermijden en te zorgen voor een zo groot mogelijke
aansluiting op omvang en aard van de arbeidsrisico’s in het bedrijf, verdient een regeling die
aansluit bij de ri&e de voorkeur. Concreet is het voornemen om in een beleidsregel te
bepalen dat in de ri&e vastgelegd wordt welke deskundigheid bij welke taken en in welke
omvang nodig is. Dat betekent dat de deskundige dienst daarover adviseert en dat de
werkgever (met inachtneming van de medezeggenschap van de werknemers) in zijn plan van
aanpak vastlegt wie hij met de taken belast.
De richtlijn verlangt dat de bepaling van het vereiste deskundigheidsniveau handhaafbaar is.
Het voornemen is om hiertoe in de beoogde beleidsregel te bepalen dat het advies van de
deskundige dienst maatgevend is. Daarmee wordt bereikt dat de werkgever beleidsvrijheid
houdt, maar zich moet kunnen verantwoorden in geval van afwijking van het advies, en de
Arbeidsinspectie een eis tot naleving kan stellen.
De bestaande bepalingen in de Arbowet 1998 die betrekking hebben op de organisatie van

het preventiebeleid in bedrijven krijgen door de voorgenomen bepaling een meer expliciet
karakter.
Ook in feite is het niet nieuw. Middelgrote en grote werkgevers kennen binnen hun
aandachtsgebied of afdeling personeelszaken medewerkers die (mede) taken hebben op het
terrein van de arbeidsomstandigheden. Daarmee gecombineerd of apart bestaat vaak de
figuur van ‘arbocoördinatoren’, werknemers met beleidsontwikkelende en uitvoerende taken
wat betreft (mogelijke) risico’s in het bedrijf en bescherming daarbij. Daaronder valt niet in
het minst de functie voorlichting aan collega’s te geven respectievelijk voor hen
(vertrouwelijk) aanspreekpunt te zijn bij vermeende gebreken in arbeidsomstandigheden.
Een ‘Netwerk arbocoördinatoren” ’ , met een scala aan activiteiten, kent inmiddels meer dan
duizend leden; het aantal arbocoördinatoren als zodanig wordt op zeker het tienvoudige
geschat. De gebruikelijke gang van zaken bij zeer vele werkgevers is dat seniormedewerkers
of anderszins opgeleide of ervaren medewerkers, al dan niet met de titel ‘arbocoördinator’,
een goede balans weten te vinden tussen adviseren aan en assisteren van enerzijds de
werkgever en anderzijds de werknemers, met het oog op het bereiken van een adequaat
beschermingsniveau bij de arbeid. Voorts zijn er in een aantal sectoren in verband met
specifieke risico’s specialistische medewerkers, zoals de ‘veiligheidsmedewerkers’ in de
bouw en de ‘tilinstructeurs’ in de zorgsectoren.
De Arbeidsinspectie signaleert in haar monitoronderzoeken een toenemende betrokkenheid
van werknemers. Een van die metingen, in 2000**, bevat een relevant gegeven over de hier
bedoelde aan te wijzen werknemers. Onderzocht is toen de aanwezigheid in het bedtijf van
” Netwerk Arboco, TNO Arbeid, bestond 10 jaar op 15 mei 2003.
‘* A. Peters, E.C. van Hoorn, Arbeidsinspectie, “Arbomonitor 2000”, SZW/Elsevier, Doetinchem, oktober
2001.
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werknemers “met toezichthoudendetaken op het gebied van arbeidsomstandigheden”,een
smalle invulling van de hierboven kwalitatief geschetstehuidige praktijk. Dergelijke
werknemers waren er in:
- 63 procent van de bedrijven met 100 of meer werknemers;
- 36 procent van de bedrijven met 10 tot 100 werknemers;
- 14 procent van de bedrijven tot 10 werknemers.
Aan het vereiste van de richtlijn (artikel 7, tweede lid) dat de aangewezenwerknemers
geen nadeel mogen ondervinden van hun activiteiten op het gebied van de preventie, wordt
al door de huidige Arbowet voldaan (artikel 14, tweede lid).
7. Administratieve lasten
Lasten in verband met veranderingen in de deskundigebijstand bij de ri&e komen neer op
een verschuiving van uitgaven aan een externe arbodienst naar een interne preventie- of
arbodienst. Voor bedrijven die een interne arbo- (maar waarschijnlijker preventie-)dienst
starten zijn er zeker initiële kosten. Het zal van de omvang van bedrijven afhangen of die op
termijn wegvallen tegen vermindering van de kosten die nu via de tarieven van de externe
arbodienst in rekening wordt gebracht.
De bestaandewetgeving verplicht al tot het aanwijzen van werknemers voor andere
preventietaken dan de ri&e-toetsing. Vele bedrijven beschikken al over dergelijke
werknemers. De lastentoenameis bescheidente achten.
De specifïcering in de ri&e welke deskundigheid bij welke taken in welke omvang nodig is,
zou als nieuw kunnen worden aangemerkt.Daarbij moet echter wel worden opgemerkt dat
in artikel 8, eerstelid, tweede zin, van de Arbowet 1998 al is voorgeschrevendat de
werkgever zijn werknemers moet informeren over de wijze waarop de organisatie van de
deskundige bijstand in zijn bedrijf is georganiseerd,hetgeen impliceert dat de benodigde
deskundigheid is gespecificeerd en georganiseerd.De lasten in verband met bedoelde
specifícering vergen nog nadere verkenning’ 3.
Een in te dienen wetsvoorstel zal vergezeld gaanvan een raming.
8. Slot
Nederland is gehoudenin het belang van een onmiddellijke en uniforme toepassingvan het
gemeenschapsrecht“onverwijld” de maatregelente nemen welke nodig zijn ter uitvoering
van het arrest van het Europese Hof. Gelet op de samenhangmet de inhoud van de
adviesaanvragevan 4 april over de arbodienstverlening ligt het evenwel voor de hand om de
noodzakelijke wetswijziging te combineren met eenwetswijziging zoals bedoeld in die
adviesaanvrage.Dit voorkomt de eventualiteit dat eerst in een aantal gevallen een volledige
interne arbodienst zou moeten worden voorgeschrevenen eventueel kort daarop deze
verplichting weer zou worden beperkt tot een preventiedienst. Het combineren van
l3 De belangrijkste vraag is in hoeveel gevallende ri&e zou uitwijzen dat eenwerknemeraanaanvullende
cursuszou moetenvolgen. Bij de aannamedat dat het geval zou zijn bij eenop de drie bedrijven met 10 of
meerwerknemers(bedrijven met industriële activiteiten), met elke 4 jaar een ‘opfriscursus’, zoudende lasten
uitkomen op + CZ10mln.
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implementatie met nationaal beleid mag er echter niet toe leiden dat de implementatie van
het arrest wordt vertraagd.
Ik verzoek u daarom de voornemens,uiteengezetin deze aanvullendebrief, te willen
betrekken bij uw advisering over de aanvraagvan 4 april jl. Voorzover dat niet in een kort
tijdsbestek mogelijk is, verzoek ik u voorrang te willen geven aan hetgeennodig is voor de
implementatie van het arrest.
Ik heb er overigens kennis van genomendat de in juni gemaaktewerkafspraken van de
Commissie Arbodienstverlening vooruitzicht bieden op een concept advies in septembera.s.
Voor wat betreft deze aanvullendebrief beschouw ik september,gezien de noodzaak van
onmiddellijke implementatie van het arrest, als een uiterste adviestermijn.
De Staatssecretarisvan Sociale Zaken
h
f en Werweid,

BIJLAGE BIJ AVBNBDI03 54065
Enkele artikelen uit de Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende
de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de
veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Doel
1, Deze richtlijn heeft ten doel maatregelenten uitvoer te leggen ter bevordering van de
verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemersop het werk.
2. Daartoe bevat zij algemenebeginselenbetreffende de preventie van beroepsrisico’sen de
beschermingvan de veiligheid en de gezondheid, het uitsluiten van risico- en
ongevalsfactoren,voorlichting, raadpleging, evenwichtige deelneming overeenkomstigde
nationale wetten en/of praktijken, de opleiding van de werknemers en hun
vertegenwoordigers, alsmedealgemeneregels voor de tenuitvoerlegging van die beginselen.
3. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de bestaandeof toekomstige nationale en
communautairebepalingen die gunstiger zijn voor de beschermingvan de veiligheid en de
gezondheidvan de werknemers op het werk.
Artikel 3
Definities
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:
a) werknemer: iedere persoon die door een werkgever wordt tewerkgesteld, alsmedestagiairs
en leerlingen, met uitzondering van huispersoneel;
b) werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoondie wederpartij is in de arbeidsverhouding
met de werknemer en die de verantwoordelijkheid draagt voor het bedrijf en/of de inrichting;
c) werknemersvertegenwoordigermet een specifieke taak op het gebied van de bescherming
van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers: iedere persoon die overeenkomstig
nationale wetten en/of praktijken gekozen of aangewezenis tot afgevaardigdevan de
werknemersvoor wat betreft de problemen inzake de beschermingvan de veiligheid en
gezondheidder werknemers op het werk;
d) preventie: het geheel van bepalingen of maatregelen die zijn genomenof vastgesteldin alle
stadiavan de activiteit in de onderneming ten einde beroepsrisico’ste voorkomen of te
verminderen.
VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVERS
Artikel 5
Algemene bepaling
1. De werkgever is verplicht te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de
werknemersinzake alle met het werk verbonden aspecten.
2. Indien een werkgever overeenkomstig artikel 7, lid 3, eenberoep doet op deskundigen
(personenof diensten) van buiten het bedrijf en/of de inrichting, ontslaat dit hem niet van zijn
verantwoordelijkheden op dat gebied.

3. De verplichtingen van de werknemersop het gebied van de veiligheid en de gezondheid op
het werk doen geen afbreuk aanhet beginsel van de verantwoordelijkheid van de werkgever.
4. Deze richtlijn vormt geen belemmering voor de bevoegdheid van de lidstaten tot uitsluiting
of vermindering van de verantwoordelijkheid van de werkgevers voor feiten die te wijten zijn
aan abnormale en onvoorzienbare
omstandighedenbuiten de wil van de werkgevers of buitengewone gebeurtenissen,indien de
gevolgen van die omstandighedenof gebeurtenissenondanks alle betrachte zorgvuldigheid
niet hadden kunnen worden voorkomen.
De lidstaten zijn niet gehoudende in de eerstealinea bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.
Artikel 6
Algemene verplichtingen van de werkgevers
1. In het kader van zijn verantwoordelijkheden treft de werkgever de nodige maatregelenvoor
de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, met inbegrip van de
maatregelenter preventie van beroepsrisico’s,voor informatie en opleiding alsmedevoor de
organisatie en de benodigde middelen.
De werkgever moet ervoor zorgen dat deze maatregelenworden aangepast,ten einde rekening
te houden met gewijzigde omstandigheden,en streven naar verbetering van bestaande
situaties.
2. Bij de tenuitvoerlegging van de in lid 1, eerstealinea, genoemdemaatregelenneemt de
werkgever de volgende algemenepreventieprincipes in acht:
a) risico’s voorkomen;
b) evalueren van risico’s die niet kunnen worden voorkomen;
c) bestrijding van de risico’s bij de bron;
d) aanpassingvan het werk aan de mens, met name voor wat betreft de inrichting van de
arbeidsplaatsen de keuze van werkuitrusting en werk- en productiemethoden, met name om
monotone arbeid en tempogebondenarbeid draaglijker te maken en de gevolgen daarvan voor
de gezondheid te beperken;
e) rekening houden met de ontwikkeling van de techniek;
t> vervanging van wat gevaarlijk is door dat wat niet gevaarlijk of minder gevaarlijk is;
g) planning van de preventie met het oog op een samenhangendgeheel dat de volgende
aspectenin de preventie integreert: techniek, organisatie van het werk,
arbeidsomstandigheden,sociale betrekkingen en invloed van de omgevingsfactoren op het
werk;
h) voorrang voor maatregelen inzake collectieve bescherming boven maatregeleninzake
individuele bescherming;
i) verstrekken van passendeinstructies aan de werknemers.
3. Onverminderd de anderebepalingen van deze richtlijn moet de werkgever, rekening
houdend met de aard van de activiteiten van het bedrijf en/of de inrichting:
a) de risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers evalueren, met inbegrip
van de keuze van de werkuitrusting, de chemischestoffen of preparaten en de inrichting van
de arbeidsplaatsen.
Op grond van deze evaluatie en voor zover nodig moeten de preventieactiviteiten en de door
de werkgever gebruikte werk- en productiemethoden
- een betere bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers verzekeren;
- geïntegreerdworden in het geheel van de activiteiten van het bedrijf en/of de inrichting en
betrekking hebben op alle niveaus;
b) wanneer hij een werknemer met de uitvoering van een taak belast, de bekwaamheid van de
betrokken werknemer op het gebied van veiligheid en gezondheidsbeschermingin
aanmerking nemen;

c) ervoor zorgen dat over de planning en invoering van nieuwe technologieën overleg wordt
gepleegd met de werknemers en/of hun vertegenwoordigers,wat betreft de gevolgen voor de
veiligheid en de gezondheid van de werknemersvan de keuzen inzake uitrusting, de
arbeidsomstandighedenen de invloed van de omgevingsfactoren op het werk;
d) de nodige maatregelennemen opdat alleen werknemersdie passendeinstructies hebben
gekregen,tot de zones met ernstige en specifieke gevarentoegang hebben.
4. Wanneer er werknemers van verschillende bedrijven op een zelfde arbeidsplaatsaanwezig
zijnj moeten de werkgevers, onverminderd de anderebepalingen van deze richtlijn,
samenwerkenbij de uitvoering van de maatregeleninzake veiligheid, hygiëne en gezondheid
en, rekening houdend met de aard van de activiteiten, hun optreden coördineren met het oog
op de bescherming tegen en de preventie van beroepsrisico’sen elkaar wederzijds alsmede
hun werknemers en/of hun vertegenwoordigersvan dezerisico’s op de hoogte stellen.
5. De maatregeleninzake de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid op het werk mogen in
geen geval financiële lasten voor de werknemersmet zich brengen.
Artikel 7
Beschermings- en preventiediensten
1. Onverminderd de in de artikelen 5 en 6 bedoelde verplichtingen wijst de werkgever een of
meer werknemers aan die zich met de activiteiten op het gebied van de beschermingtegen en
de preventie van beroepsrisico’sin het bedrijf en/of de inrichting zullen bezighouden.
2. De aangewezenwerknemers mogen geennadeel ondervinden van hun activiteiten op het
gebied van de bescherming tegen en de preventie van beroepsrisico’s.
De aangewezenwerknemers moeten, ten einde de uit deze richtlijn voortvloeiende
verplichtingen te kunnen nakomen, over voldoende tijd beschikken.
3. Indien de mogelijkheden in het bedrijf en/of de inrichting onvoldoende zijn om deze
beschermings-en preventieactiviteiten te organiseren,moet de werkgever een beroep doen op
deskundigen (personenof diensten) van buiten het bedrijf en/of de inrichting.
4. Indien de werkgever een beroep doet op dergelijke deskundigen,moeten de betrokken
personenof diensten door de werkgever worden ingelicht over de factoren waarvan bekend is
of vermoed wordt dat zij van invloed zijn op de veiligheid en de gezondheid van de
werknemers en toegang hebben tot de in artikel 10, lid 2, bedoelde informatie.
5. In alle gevallen:
- moeten de aangewezenwerknemers over de nodige capaciteiten en middelen beschikken,
- moeten de geraadpleegdepersonen of dienstenvan buitenaf de nodige bekwaamheden
hebbenen over de nodige personele en professionele middelen beschikken
en
- moeten de aangewezenwerknemers en de geraadpleegdepersonen of diensten van buitenaf
voldoende in aantal zijn, om de beschermings-en preventieactiviteiten op zich te nemen,
afhankelijk van de grootte van het bedrijf en/of de inrichting en/of de risico’s waaraan de
werknemers zijn blootgesteld, alsmedede verdeling ervan over het gehele bedrijf en/of de
geheleinrichting.
6. Voor de bescherming tegen en de preventie van risico’s voor veiligheid en gezondheid
waarvan sprake is in dit artikel, wordt gezorgd door een of meer werknemers, door een enkele
dienst of door verschillende diensten, ongeacht of hij (zij) al dan niet deel uitmaakt
(uitmaken) van het bedrijf en/of de inrichting.
De werknemer(s) en/of dienst(en) moeten voor zover nodig samenwerken.
7. De lidstaten kunnen, rekening houdend met de aard der actitiveiten en de grootte van het
bedrijf, de categorieënvan bedrijven bepalen waarin de werkgever - mits hij de nodige
capaciteitenbezit-zelf de in lid 1 bedoelde taak op zich kan nemen.
8. De lidstaten bepalen welke capaciteiten en welke bekwaamhedenals bedoeld in lid 5 nodig

3

zijn.
Zij kunnen bepalen welk aantal als bedoeld in lid 5 voldoende is.
Artikel 9
Diverse verplichtingen van de werkgevers
1. De werkgever moet:
a) beschikken over een evaluatie van de risico’s voor de veiligheid en de gezondheid op het
werk, met inbegrip
van de risico’s voor de groepen werknemers met bijzondere risico’s;
b) de te nemen beschermendemaatregelenen, indien nodig, de te gebruiken
beschenningsmiddelen vastleggen;
c) een lijst bijhouden van arbeidsongevallenwelke voor de werknemer hebben geleid tot een
arbeidsongeschiktheidvan meer dan drie werkdagen;
d) overeenkomstig de nationale wetten en praktijken rapporten opstellen ten behoeve van de
bevoegde autoriteiten over de arbeidsongevallendie zijn werknemers zijn overkomen.
2. Rekening houdend met de aard van de activiteiten en de grootte van de bedrijven, bepalen
de lidstaten aan welke verplichtingen de diverse categorieënbedrijven moeten voldoen voor
wat betreft de opstelling van de in lid 1, onder a) en b), bedoelde documenten en bij de
opstelling van de in lid 1, onder c) en d), bedoelde documenten.
DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 14
Gezondheidstoezicht
1. Om ervoor te zorgen dat de werknemers onder passendgezondheidstoezicht staan dat
afgestemd is op de risico’s voor hun veiligheid en hun gezondheid op het werk, worden er
maatregelenvastgesteld overeenkomstig de nationale wetten en/of praktijken.
2. De in lid 1 bedoelde maatregelen moeten van dien aard zijn dat elke werknemer op gezette
tijden in de gelegenheid wordt gesteld zich medisch te laten onderzoeken.
3. Het gezondheidstoezichtkan een onderdeel vormen van een nationaal stelsel van
gezondheidszorg.
Artikel 15
Risicogroepen
Bijzonder kwetsbare risicogroepen moeten worden beschermdtegen voor hen specifieke
gevaren.

