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Voorwoord 

In 2011 vindt de evaluatie en beleidsdoorlichting van de in 2007 gewijzigde 

Arbowet plaats. Als basis hiervoor laat het ministerie van SZW een aantal 

deelonderzoeken uitvoeren. Eén van die deelonderzoeken is een quickscan 

naar arbostelsels in vier Europese landen. Voorliggend rapport doet verslag 

van deze quickscan. 

 

Het onderzoek is begeleid door een begeleidingscommissie bestaande uit Har-

rie Goudsmit, Hein Kroft, Ton van Oostrum en Arjan van Sluijs. Wij willen de 

begeleidingscommissie bedanken voor haar deskundige inbreng. Ook gaat een 

woord van dank uit naar de experts die medewerking hebben verleend aan 

het onderzoek.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd door Gregor Walz met medewerking van Annejet 

Kerckhaert en Mirjam Plooij. 

 

 

Lennart de Ruig 

Projectleider 
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Managementsamenvatting 

Dit rapport bevat de resultaten van een quickscan naar arbostelsels in vier Europese landen 

dat is uitgevoerd in het kader van de evaluatie van de wijzigingen in de Arbeidsomstandig-

hedenwet in 2005 en 2007 en de beleidsdoorlichting van het arbeidsomstandighedenbeleid.  

 

 

Doelstelling 

 

Deze quickscan heeft als onderwerp de Europese dimensie van de arbowetgeving. Op basis 

van statistische gegevens en expertinterviews in Nederland, Duitsland, Denemarken en het 

Verenigd Koninkrijk is onderzocht welke overeenkomsten en verschillen er bestaan tussen 

het Nederlandse arbostelsel en de stelsels in vergelijkbare landen. Hierbij stond de samen-

hang tussen arbostelsel en arbo-outcome centraal. 

 

De concrete doelstellingen van het onderzoek luiden als volgt: 

 Het verkrijgen van een zo actueel mogelijk overzicht van de Nederlandse arbo-outcome 

in vergelijking met EU-landen die op Nederland lijken. Dit ter toetsing van de hypothese 

dat Nederland het, in vergelijking met andere EU lidstaten, niet slecht doet op het ge-

beid van arbeidsomstandigheden. 

 Het verkrijgen van inzicht in de eventuele samenhang tussen door de overheid beïn-

vloedbare arbostelsel-elementen (zoals de omvang van de nationale aanvulling op de 

EU-minimumvoorschriften op arboterrein, de inrichting van de arbokennisinfrastructuur, 

de medezeggenschap, de intensiteit van de handhaving, de rol van sociale partners bij 

de inrichting van de arboinfrastructuur) enerzijds en de arbo-outcomes anderzijds. Dit 

ter toetsing van de hypothese dat versterking of verzwakking van bepaalde systeemele-

menten leidt tot aanpassingen in arbo-outcomes. 

 

 

Uitkomsten  

 

I. De Nederlandse arbo-uitkomsten in Europees perspectief 

 

Voor wat de arbo-outcomes betreft is gekeken naar prestatie-outcomes en naar final 

outcomes. Prestatie-outcomes zijn activiteiten op ondernemingsniveau ter verbete-

ring van de veiligheid en gezondheid op het werk. Final outcomes zijn de uiteindelijke 

effecten van deze activiteiten zoals aantallen ongevallen, werkgerelateerde gezond-

heidsproblemen, blootstelling aan risico’s, de perceptie van werknemers en verzuim.  

 

Voor de vergelijking zijn datasets gebruikt waarbij de criteria en methode voor data-

verzameling in alle betrokken landen nagenoeg gelijk waren. Dit om te voorkomen 

dat verschillen in de betrouwbaarheid en conceptuele achtergrond van gegevens het 

beeld vertekenen. Desondanks moet voorzichtigheid betracht worden bij het duiden 

en vergelijken van de gevonden arbo-outcomes. Eenzelfde vraag uit een enquête kan 

bijvoorbeeld door respondenten uit een bepaalde lidstaat heel anders worden opgevat 

dan door respondenten uit een andere lidstaat. 
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Uit de beschikbare gegevens over arbo-uitkomsten in Europese landen komt het vol-

gende beeld van de Nederlandse situatie naar voren: 

Nederland doet het qua arbo-uitkomsten in vergelijking met andere EU lidstaten heel 

behoorlijk: We zien veel aandacht voor arbeidsomstandigheden op management ni-

veau en relatief weinig ongevallen op het werk. Relatief weinig werknemers hebben 

het gevoel dat hun gezondheid en veiligheid door het werk gevaar lopen. Wel is er in 

Nederland sprake van een als relatief hoog ervaren blootstelling aan factoren die de 

fysieke of mentale gezondheid negatief kunnen beïnvloeden.  

 

II. Samenhang tussen door de overheid beïnvloedbare arbostelsel-elementen en ar-

bo-outcomes 

 

De vergelijking van het Nederlandse arbostelsel met dat van drie andere qua ar-

beidsproductiviteit vergelijkbaar presterende lidstaten met vergelijkbare achter-

grondkenmerken (het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Duitsland) leert dat er 

zowel grote verschillen als overeenkomsten zijn in de wijze waarop daar getracht 

wordt arbeidsuitval ten gevolge van slechte arbeidsomstandigheden te beperken. 

De punten van overeenkomst betreffen: 

 de grote rol die sociale partners op nationaal niveau spelen bij de vormgeving van het 

overheidsbeleid; 

 de terughoudendheid om bij de omzetting van de EU-normen in nationaal recht extra 

verplichtingen toe te voegen; 

 het belang dat gehecht wordt het betrekken van werknemers en hun vertegenwoordigers 

bij de vormgeving van het arbobeleid op ondernemingsniveau. 

 

De verschillen betreffen onder andere: 

 de wijze van handhaven; 

 de financiële prikkels voor werkgevers om het arbopreventiebeleid breed in te vullen; 

 de wijze waarop sociale partners betrokken worden bij het arbobeleid op sector- en on-

dernemingsniveau.  

 

Met behulp van de gekozen onderzoeksopzet bleek het helaas niet mogelijk met ze-

kerheid de (omvang van de) impact van een of meer arbosysteem elementen vast te 

stellen op een of meer van de bekeken arbo-outcomes. Dit laat zich mede verklaren 

door het gegeven dat de arbo-outcomes de resultante zijn van ontwikkelingen in een 

veelheid van factoren, waarvan de bestudeerde arbosysteemelementen slechts een 

beperkt deel vormen. 

 

Het gegeven dat de arbostelsels van de vier onderzochte landen (alle met een bo-

vengemiddelde arbeidsproductiviteit) ondanks de grote verschillen in de gekozen in-

strumentenmix toch vergelijkbare arbo-uitkomsten generen, leert dat er meerdere 

wegen naar Rome leiden bij het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden. Dit 

impliceert echter niet dat de systeemelementen onderling verwisselbaar zijn. 

 

De stelsels zijn historisch gegroeid binnen een bepaalde culturele en institutionele 

context. Hierbij heeft steeds een wisselwerking plaatsgevonden tussen het beleids-

vormingsproces en de ‘preventiecultuur’ van het land. Vermoedelijk zijn de kernele-
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menten van de diverse stelsels over de decennia heen ook op bedrijfsniveau zodanig 

geïnternaliseerd dat zij daadwerkelijk een positieve werking kunnen hebben. In de 

context van een ander land zouden deze elementen echter tot andere, mogelijk min-

der gunstige effecten kunnen leiden. Hierdoor is het niet zonder meer mogelijk om 

goede praktijken of iets dergelijks te benoemen. 

 

Omdat de motieven voor managers om tot arbobeleid te komen deels duidelijk in ver-

band lijken te staan met de bekeken systeemelementen is wel iets te zeggen over de 

richting van de impact van bepaalde stelsel- of systeemelementen op met name 

prestatieoutcomes. Zo lijkt het vrij aannemelijk dat het gegeven dat Nederland hoog 

scoort op indicatoren met betrekking tot aandacht van het management voor arboza-

ken zijn verklaring ten minste deels vindt in de vormgeving van de medezeggenschap 

op ondernemingsniveau. Ook de financiële prikkels (in de vorm van de loondoorbeta-

lingsplicht bij ziekte) in combinatie met de ruimte die de Nederlandse regelgeving 

biedt voor (sectoraal) maatwerk bij de aanpak van bepaalde arbeidsrisico’s hebben 

waarschijnlijk de Nederlandse arbo-uitkomsten positief beïnvloed.  

 

 

 

 

 



 10 



 11 

1 Inleiding en verantwoording 

1.1 Inleiding 

Gezondheid en veiligheid op het werk zijn niet altijd vanzelfsprekend. Werknemers moeten 

soms gevaarlijke werkzaamheden verrichten en kunnen tijdens hun werk fysieke en menta-

le gezondheidsproblemen opdoen. Dit kan leiden tot verzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid. 

Goede arbeidsomstandigheden en een veilige werkomgeving zijn dan ook in het belang van 

werknemers én werkgevers. In Nederland is daarom al lang veel aandacht ook vanuit de 

overheid voor beleid dat arbeidsongevallen en beroepsziekten moet voorkomen. 

 

Arbeidsomstandighedenbeleid is niet alleen een nationale aangelegenheid. Eisen die aan 

werkgevers worden gesteld op arbogebied hebben invloed op de concurrentie tussen landen 

en bedrijven. Op Europees niveau is daarom meer dan 20 jaar geleden besloten om in heel 

Europa een basisniveau aan arbeidsomstandigheden na te streven. Sindsdien richten de lid-

staten van de Europese Unie hun arbostelsels in het licht van de Europese wetgeving in. 

Ondanks gelijke minimumstandaarden verschillen de systemen in de diverse landen nog 

van elkaar. 

 

Toch heeft de gezamenlijke aanpak van arbeidsomstandigheden de laatste twee decennia 

volgens experts geleid tot betere omstandigheden. Ontwikkelingen in de economie hebben 

bovendien het resultaat gehad dat er minder mensen in lichamelijk zware beroepen werk-

zaam zijn. Ook op beleidsniveau doen zich ontwikkelingen voor. Zo is er in de laatste jaren 

een duidelijke trend van vereenvoudiging te zien in Europa. Er worden minder regels opge-

legd en bedrijven krijgen meer ruimte om zelf invulling te geven aan hun arbobeleid. 

 

Onduidelijk is wat het effect van de verschillende arbostelsels is. Er zijn zeer veel factoren 

van invloed op de uiteindelijke arbo-outcome. Ook in Nederland is er weinig kennis over 

wat het verband tussen het arbo-stelsel en de arbo-outcome is. 

 

Om de samenhang tussen arbostelsel en arbo-outcome te kunnen achterhalen, moet eerst 

duidelijk zijn wat de specifieke kenmerken van het stelsel zijn. Een goede manier om te 

achterhalen wat deze specifieke kenmerken zijn, is een vergelijking met andere landen. 

Door het Nederlandse stelsel naast stelsels in andere landen te leggen, kunnen de unieke 

punten geïdentificeerd worden. Door vervolgens ook naar de outcome in Europees perspec-

tief te kijken, kan worden achterhaald of er een samenhang bestaat tussen verschillende 

arbo-outcomes en arbostelsels in diverse landen. 

 

Dit onderzoek kent twee doelstellingen: 

 

A.  Het verkrijgen van een zo actueel mogelijk overzicht van de Nederlandse arbo-outcome in vergelij-

king met EU-landen die op Nederland lijken. 

B.  Het verkrijgen van inzicht in de vraag of en wat voor samenhang er bestaat tussen arbostelsels in 

landen en outcome bij vier vergelijkbare landen. 
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We onderscheiden hierbij een aantal concrete onderzoeksvragen. Deze zijn gerangschikt 

naar de doelstellingen. 

 

A: Overzicht van de Nederlandse arbo-outcome in vergelijking met EU-landen met 

een vergelijkbare achtergrond  

Hoofdvraag: Hoe verhoudt de Nederlandse arbo-outcome zich tot de arbo-outcome in ove-

rige EU-landen? 

1 Welke verschillende vormen van arbo-outcome zijn er? 

2 Welke lidstaten hebben welke arbo-outcome? 

3 Wat zijn de lidstaten met de beste arbo-outcome? 

4 Hoe verhoudt Nederland zich wat betreft arbo-outcome tot de outcomes van de andere 

EU-landen? 

 

B: Samenhang tussen arbostelsels en outcome in Nederland en drie vergelijkbare 

landen 

Hoofdvraag: Wat is de samenhang tussen arbostelsels in Europese landen en de outcome 

ervan? 

1 Op welke indicatoren kunnen arbostelsels beschreven worden? 

2 Welke Europese landen hebben welke arbostelsels? 

3 In welk opzicht wijkt het arbostelsel van Nederland af van de arbostelsels van de andere 

landen? 

4 In hoeverre is er samenhang tussen arbostelsel en arbo-outcome in de verschillende 

landen? 

5 Welke mechanismen liggen aan deze samenhang in de verschillende landen ten grond-

slag? 

 

In het volgende deel beschrijven wij hoe we deze vragen willen beantwoorden. 

1.2 Conceptueel model en operationalisering 

Conceptueel model 

De arbostelsels in Europa zijn sterk beïnvloed door Europese wetgeving. De lidstaten van 

de Europese Unie horen allemaal te voldoen aan de eisen die de Kaderrichtlijn 89 391 EEG 

stelt. Deze richtlijn beschrijft de basisvoorwaarden die elk arbostelsel in de lidstaten moet 

scheppen. Het staat lidstaten vrij om verder te gaan in hun beleid rond arbeidsomstandig-

heden, maar ze moeten in ieder geval de eisen van de richtlijn en daaruit voorvloeiende 

richtlijnen nakomen. Het is daarom van belang dat we de eisen van de Kaderrichtlijn al in 

ons conceptueel model meenemen.  
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De Kaderrichtlijn stelt de volgende principes vast: 

 de werkgever is verplicht voor de veiligheid van de werknemers te zorgen 

 er moet preventief worden opgetreden tegen arbeidsrisico’s op de werkvloer 

 risico’s die niet voorkomen kunnen worden moeten geëvalueerd worden 

 risico’s moeten bij de bron bestreden worden 

 collectieve bescherming gaat boven individuele bescherming 

 werknemers moeten voorgelicht worden over de bestaande risico’s en de te nemen 

maatregelen 

 werknemers moeten betrokken worden bij het beleid rondom veiligheid en arbeidsom-

standigheden 

 

Deze principes zijn in de Kaderrichtlijn specifiek uitgewerkt. Bovendien vloeien uit de Ka-

derrichtlijn nog een aantal dochterrichtlijnen voort die zich specifiek richten op een bepaald 

risico of een bepaald soort werk, zoals het werken met bestrijdingsmiddelen of beeld-

schermwerk.1 

 

We kunnen er dus van uitgaan dat de arbostelsels in Europa op deze principes op elkaar lij-

ken. Vergelijkend onderzoek uitgevoerd in 2004 kwam ook al tot de conclusies dat arbobe-

leid in de diverse lidstaten van de EU weliswaar in de inrichting van het stelsel van elkaar 

verschillen, maar qua inhoud sterk op elkaar lijken.2 Aan werkgevers worden bepaalde ei-

sen gesteld met het doel werkgerelateerde ongevallen, ziektes en verzuim zo goed mogelijk 

terug te dringen. Dit betekent dat er bepaalde acties op de werkvloer nodig zijn om het be-

leid effectief te maken. Deze acties op de werkvloer noemen wij prestatieoutcome. De ac-

ties op de werkvloer moeten uiteindelijk leiden tot de final outcome van verbeterde ar-

beidsomstandigheden, minder ongevallen, minder ziektes en minder verzuim.  

 

We gaan dan ook uit van onderstaand beleidsevaluatiemodel als conceptueel model voor dit 

onderzoek.  

                                                        
1 V. De Broek et al (2008): Onderzoek naar de omzetting van 4 arborichtlijnen in de regelgeving van 10 lidsta-

ten. Brussel: Prevent. 
2 R. Prins en B.C.H. de Zwart (2004): Nederlands arbobeleid in perspective; Den Haag: Ministerie van SZW. 
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Figuur 1.1 conceptueel model 

 Bron: Research voor Beleid 2011 

Omdat dit onderzoek tot doel heeft, de relatie tussen arbostelsel en arbo-outcome beter te 

belichten, moeten we rekening houden met de processen die tussen stelsel en outcome lig-

gen. In ons conceptueel model hebben we al een eerste stap gezet om de processen die tot 

resultaten leiden, verder te concretiseren. Dit onderzoek richt dan ook met name op de re-

latie tussen arbostelsel en de acties op de werkvloer (prestatieoutcome). Hoe leidt de opzet 

van een bepaald arbosysteem tot het nemen van maatregelen op de werkvloer? Zowel de 

arbostelstels als de prestatieoutcomes kunnen, met behulp van diverse indicatoren, redelijk 

goed met elkaar vergeleken worden. 

 

De relatie tussen de acties op de werkvloer en de final outcome (en daarmee tussen arbo-

stelsel en final outcome) is moeilijker te achterhalen. Wat betreft de vergelijking tussen de 

landen op final outcome is amper betrouwbare informatie beschikbaar. Desalniettemin kij-

ken we in dit onderzoek ook naar deze laatste schakel, omdat het mogelijk toch interessan-

te leerpunten voor Nederland op kan leveren. 

 

Indicatoren 

Om de vergelijking van de arbostelsels van verschillende landen zo systematisch mogelijk 

te maken, werken wij met een aantal indicatoren. Gebaseerd op kennis van arbostelsels in 

Europa en uitgaand van de situatie in Nederland gaan wij uit van een zestal thema’s die de 

opzet van een stelsel bepalen. Deze thema’s zijn afgeleid van de rol van de verschillende 

actoren die betrokken zijn bij arbobeleid: 

 Wetgeving 

 Actoren landelijk 

 Sectoren 

 Werkgevers 

 Interne en externe experts 

 Toezicht 
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Ook de outcomes kunnen gestructureerd worden langs een aantal thema’s. De prestatieout-

comes richten zich vooral op de acties en het beleid van werkgevers. De final outcomes 

worden beïnvloed door de acties en het beleid van werkgevers. Deze outcomes worden be-

schreven aan de hand van: 

 Ervaren risico’s door werknemers 

 Werkgerelateerd ziekteverzuim 

 Arbeidsongevallen 

 

Ten slotte zijn er een aantal contextfactoren die de stelsels, de outcomes, en de relatie tus-

sen stelsel en outcome beïnvloeden. De belangrijkste van deze contextfactoren zijn de vol-

gende: 

 Economische kerngegevens 

 Arbeidsproductiviteit  

 Sociale zekerheidsstelsels 

 

Voor elk van de thema’s hebben wij verschillende indicatoren gedefinieerd. Deze indicato-

ren zijn, voor het grootste deel, kwalitatief van aard. Het gaat dus niet om kwantitatieve 

gegevens die een rangschikking van landen of stelsels beogen. De indicatoren zijn eerder 

opgesteld om de dataverzameling te structureren en een kwalitatieve vergelijking van stel-

sels mogelijk te maken. Door informatie op alle thema’s en indicatoren te verzamelen, kan 

een goed beeld geschetst worden van de stelsels en outcomes in de onderzochte landen. 

Onderstaand tabel geeft een overzicht van thema’s en indicatoren van het onderzoek. 
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Tabel 1 Thema’s, indicatoren en aspecten 

Begrip Thema’s Indicatoren en aspecten 

Arbostelsel Wetgeving  Beschrijving van de arbeidsomstandighedenwet, in relatie 

tot Europese richtlijnen 

   Voorschriften en richtlijnen hieruit  

   Verhouding doel- en middelvoorschriften 

   Basisprincipes beleidstheorie: hoe moet de wet uitwerken? 

   

 Actoren landelijk  Landelijke/regionale overheden die arbobeleid maken 

   De verantwoordelijkheidsverdeling tussen verschillende ni-

veaus overheden 

   Rol van de centrale sociale partners 

   Beschrijving van soort beleid: algemeen/specifiek, wijze 

van vastlegging van en toezicht op afspraken 

   

 Sectoren  Sectoren die arbobeleid maken  

   De rol van sociale partners hierbij 

   Het mandaat dat sociale partners hebben (draagvlak, CAO-

machtsverhoudingen) 

   Beschrijving van soort beleid: algemeen/specifiek, wijze 

van vastlegging van en toezicht op afspraken 

   

 Bedrijven  Manier van verzekeren tegen ziekte als gevolg van arbeids-

ongevallen 

   Verzekeringssysteem: beleid van verzekeraars en arbodien-

sten 

   Mate van medezeggenschap op het gebied van arbo 

   

 Arbodienstverleners  Rol van arboexperts en arboprofessionals 

   

 Toezicht  Toezichthouder op naleving van de wet / op naleving van 

landelijk, regionaal of sectoraal beleid / op naleving van 

sectorale afspraken 

   Manier van toezicht houden: sancties, op welke gronden, 

werkwijze: sectoraal of landelijk 

   Rol van arbeidsinspectie bij voorlichting en advisering 

   

Prestatie-
outcome 

Werkgevers met arbo-

beleid 

 Aantal werkgevers met arbeidsomstandighedenbeleid 

   Aandacht voor arbeidsomstandigheden onder werkgevers 

   Mate van gerealiseerde medezeggenschap binnen bedrijven 

   

Final outcome   

 Ervaren risico’s door 

werknemers 

 Aantal werknemers dat blootstaat aan arbeidsrisico’s 

   Perceptie van werknemers ten aanzien van (effecten van) 

arbeidsomstandigheden 

   

   

 Arbeidsongevallen  Aantal arbeidsongevallen in een land 

   

 Ziekteverzuim  Percentage werknemers dat verzuimd heeft in een bepaalde 

periode 
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1.3 Onderzoeksverantwoording 

Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: een inventarisatie van Europese cijfers; 

interviews met experts die een overstijgend beeld hebben van arbostelsels; een literatuur-

studie naar arbostelsels; interviews met experts in vier lidstaten en een vergelijkende ana-

lyse.  

 

Gestart is met het verzamelen van cijfers over arbo-outcome en contextfactoren in EU-

lidstaten. Paragraaf 3.1 geeft een uitgebreide toelichting op de gebruikte bronnen. Op basis 

van deze inventarisatie zijn in overleg met de begeleidingscommissie van het onderzoek 

vier qua economische structuur en arbeidsproductiviteit vergelijkbare landen gekozen die 

nader onderzocht werden. Het gaat om Nederland, Duitsland, Denemarken en het Verenigd 

Koninkrijk. Om een beeld te krijgen van de positie van het Nederlandse arbostelsel in Euro-

pa en de relatie tussen arbostelsels en outcome, zijn interviews uitgevoerd met experts van 

the European Agency for Safety and Health at Work (OSHA) en van the European Foundati-

on for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) (zie bijlage 1). 

 

Vervolgens zijn de arbostelsels en outcomes van deze vier landen beschreven aan de hand 

van de thema’s en indicatoren uit tabel 1. Bijlage 2 bevat de checklist die hierbij is ge-

bruikt. Om de beschrijvingen te maken zijn eerst internetsearches en een literatuurstudie 

uitgevoerd. Het resultaat is daarna per e-mail voorgelegd aan experts. Deze experts werd 

gevraagd om de beschrijvingen aan te vullen. Daarna kregen ze in een telefonisch interview 

de gelegenheid om een toelichting te geven. Per land zijn twee experts geraadpleegd (zie 

bijlage 1). Ten slotte zijn de verzamelde gegevens in onderlinge samenhang geanalyseerd.  
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2 Arbostelsels in vier landen 

2.1 Arbostelsels: beschrijving van de vier landen 

In onderstaand hoofdstuk beschrijven we de arbostelsels van de vier onderzochte landen op 

de genoemde thema’s. Per thema komen, voor zover van toepassing, de vastgestelde indi-

catoren aan de orde. Ten slotte worden de stelsels, aan de hand van de thema’s, met el-

kaar vergeleken. 

 

2.1.1  Nederland 

Het Nederlandse stelsel kenmerkt zich door een bijzonder grote rol voor sectorale sociale 

partners in de vormgeving van het arbobeleid, veel ruimte voor werkgevers en werknemers 

om arbobeleid zelf vorm te geven en sterke financiële prikkels voor werkgevers om verzuim 

te voorkomen. Daarnaast richt zich het Nederlandse arbobeleid niet alleen op bedrijfsonge-

vallen en beroepsziektes (risque professionnel), maar op ziekte en verzuim van werkne-

mers in het algemeen. 

 

Wetgeving 

De kern van de Nederlandse wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden bestaat 

uit: 

 De arbeidsomstandighedenwet 

 Het arbeidsomstandighedenbesluit 

 De arbeidsomstandighedenregeling 

 

De wetgeving is nauw gerelateerd aan de eisen van de Europese kaderrichtlijn. De arbeids-

omstandighedenwet (arbowet) vertaalt de basisprincipes van de kaderrichtlijn naar de Ne-

derlandse situatie en definieert de rol van de Arbeidsinspectie. Het arbeidsomstandighe-

denbesluit (arbobesluit) werkt deze basisprincipes uit in specifieke regels die ook in de ka-

derrichtlijn en de uit de kaderrichtlijn komende dochterrichtlijnen terugkomen. De arbeids-

omstandighedenregeling (arboregeling) geeft vervolgens concrete invulling aan sommige 

regelingen uit het arbobesluit die ook terugkomen in de annexes van de op de kaderrichtlijn 

gebaseerde bijzondere richtlijnen. Het is de bedoeling dat de regelgeving direct aansluit op 

de Europese normen en zo weinig mogelijk extra eisen stelt. Tenzij er duidelijk behoefte is 

aan aanvullende regels is een nationale kop in de wetgeving niet gewenst. 

 

De basisprincipes van de Nederlandse wetgeving lijken dan ook sterk op de principes in an-

dere Europese landen. Zo moet de werkgever voor een veilige werkomgeving, mogelijke 

gevaren en risico’s inventariseren en bij de bron aanpakken, werknemers op de hoogte 

brengen van de risico’s en de preventiemaatregelen, ongevallen melden en zich laten advi-

seren door arbodeskundigen. Werknemers moeten meewerken aan het arbobeleid van hun 

werkgever, gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen en gevaren en risico’s 

signaleren en doorgeven aan hun werkgever. 
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De wetgeving bevat naast concrete doelbepalingen, en waar die niet te geven zijn, agenda-

bepalingen ook middelvoorschriften voor zover het EU-recht dat eist.  Na wijzigingen in de 

arbowet in 2007 is de nadruk nog meer gelegd op gedeelde verantwoordelijkheid van werk-

gevers en werknemers voor de vormgeving van hun arbobeleid. Zo moeten werkgevers, af-

hankelijk van de grootte van het bedrijf, hun personeel betrekken bij het arbobeleid. Door 

ruimte te geven aan werkgevers moeten de administratieve lasten zo laag mogelijk gehou-

den worden. 

 

Naast de wetgeving kenmerkt het Nederlandse stelsel zich door een aantal implementatie-

ondersteunende instrumenten. Zo kunnen de sectorale sociale partners branchespecifieke 

afspraken vast te leggen in zogenaamde arbocatalogi. Een arbocatalogus is niet verplicht 

en werkgevers en werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en verspreiding 

van een arbocatalogus. Ook ondersteunen de sociale partners werkgevers met sectorale in-

strumenten voor de risico-inventarisatie en -evaluatie die gericht zijn op de risico’s in de 

sector. Het gebruik van de branchespecifieke RI&E en andere specifieke afspraken kunnen 

in CAO’s vastgesteld worden waardoor zij wel degelijk nageleefd moeten worden. De wet- 

en regelgeving, ondersteunende instrumenten en aanvullende informatie wordt beschikbaar 

gesteld via de website Arboportaal.nl. 

 

Actoren landelijk 

Het opstellen, uitvoeren en evalueren van het Nederlandse arbobeleid is de verantwoorde-

lijkheid van de landelijke overheid. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

formuleert de wetgeving en het beleid. Binnen het ministerie is de Arbeidsinspectie verant-

woordelijk voor de handhaving van het beleid. Daarnaast geeft het ministerie subsidie aan 

sectorale sociale partners voor specifieke projecten op het gebied van arbeidsomstandighe-

den, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van arbocatalogi. Omdat Nederland, in vergelijking 

met andere Europese landen, redelijk klein is en geen federale structuur heeft, is het niet 

nodig het arbobeleid op regionaal niveau te regelen. 

 

De landelijke sociale partners worden geraadpleegd bij wijzigingen in de wetgeving. De So-

ciaal-Economische Raad (SER) adviseert de regering op het gebied van sociaal-economisch 

beleid, waaronder het arbobeleid. De SER bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers 

en werkgevers en onafhankelijke deskundigen. In het kader van de wijzigingen van de ar-

bodienstverlening en de arbowet heeft de SER de volgende twee adviezen uitgebracht: “Ar-

bodienstverlening” (2004) en “Evaluatie Arbowet” (2005). Zo hebben de sociale partners op 

landelijk niveau een formele adviserende rol in het beleidsvormingsproces. Nog belangrijker 

zijn echter de activiteiten van sociale partners op sectorniveau (zie Sectoren). 

 

Daarnaast zijn zowel vakbonden als werkgeversorganisaties informeel actief met het beïn-

vloeden van het publieke en politieke discours en er vindt regelmatig uitwisseling plaats 

tussen sociale partners en de politiek. 

 

Sectoren 

Nederland staat bekend om haar cultuur van samenwerking en overleg. De structuren van 

sociaal overleg zijn sterk ontwikkeld. Brancheverenigingen van werkgevers en vakbonden 

hebben in de meeste sectoren een belangrijke rol. De overheid heeft dan ook veel vertrou-

wen in de sectorale sociale partners. Deze zijn bereid om de taken die zij van de overheid 

krijgen, uit te voeren. Deze samenwerking is geleidelijk gegroeid en wordt in Europa gezien 
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als kenmerkend voor Nederland. De betrokkenheid van sociale partners uit zich in een aan-

tal specifieke instrumenten en maatregelen op het gebied van arbeidsomstandigheden. 

 

Ten eerste hebben sociale partners in het verleden samengewerkt in het kader van de sec-

torale arboconvenanten. In een arboconvenant maakten werknemers en werkgevers geza-

menlijke afspraken over maatregelen die in de gegeven sector genomen moesten worden 

om bepaalde risico’s te verminderen of knelpunten in het arbobeleid te voorkomen. De ar-

boconvenanten hebben arbeidsomstandigheden in de betreffende sectoren op de agenda 

gezet. 

 

Daarnaast zijn de sociale partners op sectoraal niveau feitelijk verantwoordelijk voor de 

concrete invulling van de doelbepalingen uit de arbowet. Zo is het de bedoeling dat de cao-

partijen in een zogenaamde arbocatalogus afspraken vastleggen over de risico’s die in een 

bepaalde sector van belang zijn en de maatregelen die bedrijven zouden moeten nemen om 

voor een gezonde en veilige werkomgeving te zorgen. Een ondernemer die de regels van de 

arbocatalogus naleeft, kan er normaal gesproken van uitgaan dat hij of zij voldoet aan de 

eisen van de doelbepalingen van de wet. 

 

Naast de arbocatalogus kunnen sociale partners ook een branchespecifieke RI&E-

instrument opstellen. Hierdoor krijgen werkgevers een specifiek instrument aangereikt 

waarmee zij de risico’s in hun bedrijf in kaart kunnen brengen. Werkgevers die gebruik ma-

ken van de sectorale RI&E hoeven deze alleen op papier te laten toetsen door een arbo-

dienst. Ten slotte kunnen sociale partners in cao’s bindende afspraken maken over speci-

fieke arbomaatregelen die bedrijven moeten invoeren. 

 

Bedrijven 

Ook op bedrijfsniveau werken werknemers en werkgevers in het Nederlandse arbostelsel 

nauw samen. De medezeggenschap van werknemers moet zowel tot specifiek en relevant 

arbobeleid van een onderneming leiden als tot meer betrokkenheid en kennis van werkne-

mers. De medezeggenschap in bedrijven wordt intensief aangemoedigd en voorgeschreven. 

Zo moeten werknemers, bij grotere bedrijven in de vorm van een ondernemingsraad (OR), 

betrokken worden bij: 

 De uitvoering van een RI&E en het opstellen van een plan van aanpak 

 De keuze voor de arbodienstverlener wanneer de werkgever ervoor kiest om een pakket 

aan arbodienstverlening zelf samen te stellen (zogenaamde maatwerkregeling) 

 Wijzigingen of aanvullingen op het arbobeleid van het bedrijf 

 

In bedrijven met meer dan 25 werknemers moet de werkgever een werknemer als preven-

tiemedewerker aanwijzen die hem of haar vervolgens ondersteunt en adviseert in het op-

stellen van arbobeleid. In kleine bedrijven (tot 25 werknemers) kan de werkgever deze 

functie zelf vervullen. De preventiemedewerker geeft samen met de werkgever invulling 

aan het arbobeleid. Hij of zij is in ieder geval betrokken bij het opstellen van de RI&E en 

het plan van aanpak. De preventiemedewerker werkt samen met de ondernemingsraad en 

kan voorlichting geven aan andere werknemers over veilige werkwijzen en dergelijke. Pre-

ventiemedewerkers kunnen cursussen volgen en worden vaak ondersteund door de bran-

cheorganisatie. 
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In het geval dat een werknemer (langdurig) ziek wordt, moet de werkgever gedurende 104 

weken minstens 70% van het loon doorbetalen en ten gevolge van cao-afspraken vaak 

100% gedurende 52 weken. Dit is geregeld in de Wet verlenging loondoorbetaling bij ziek-

te. Hiervoor is het niet van belang of de ziekte werkgerelateerd is of niet. Na twee jaar 

ziekte heeft de werknemer mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-

uitkering). Werknemer en werkgever zijn verplicht om gedurende de twee jaar samen met 

de arbodienst actief te werken aan de reïntegratie van de werknemer. Werkgevers kunnen 

zich bij particuliere verzekeringen laten verzekeren tegen de loondoorbetaling of het risico 

zelf dragen. De premies voor verzekeringen zijn afhankelijk van de bedrijfstak, de risico’s 

en het verzuimpercentage. 

 

Als gevolg van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte bestaat er een sterke financiële prikkel 

voor werkgevers om preventief te werken aan de gezondheid en veiligheid van hun werk-

nemers. De werkgever heeft financieel belang bij het algemene welbevinden van de werk-

nemers, niet alleen bij werkgerelateerde aspecten van gezondheid en veiligheid. In be-

leidstermen betekent dit dat het Nederlandse stelsel gericht is op zowel het risque professi-

onnel (beroepsziekten en bedrijfsongevallen) als het risque social (arbeidsongeschiktheid 

die buiten het werk is ontstaan). Mocht een werknemer toch ziek worden, dan hebben zo-

wel werkgever als werknemer belang bij een snelle reïntegratie. De Wet verbetering Poort-

wachter beschrijft in detail de stappen die werknemer, werkgever en arbodienst moeten 

nemen om sancties te voorkomen. Zo is het verzuimbeleid en het arbobeleid in het Neder-

landse stelsel bewust aan elkaar gekoppeld. Deze koppeling is een onderscheidend kenmerk 

van het Nederlandse stelsel.  

 

Naast de loondoorbetaling kan een werkgever bij bedrijfsongevallen en beroepsziekten door 

de werknemer ook aansprakelijk gesteld worden voor eventuele letselschade. In dergelijke 

gevallen gaat het wel degelijk alleen om het zogenaamde risque professionnel. Hierbij moet 

wel aangetoond worden dat de werkgever zijn plichten niet is nagekomen. Wanneer de aan-

sprakelijkheid van de letselschade bij de werkgever ligt, dan heeft de werknemer recht op 

een letselschadevergoeding. Dit betekent dat het voor werkgevers belangrijk is aan te kun-

nen tonen dat zij hun plichten nakomen. Concrete instrumenten zoals de RI&E en de arbo-

catalogi helpen hierbij. In de praktijk blijkt het vaak niet nodig om de aansprakelijkheid 

daadwerkelijk vast te stellen. Er wordt dan een schikking getroffen of het conflict wordt via 

de verzekeraar afgehandeld.  

 

Interne en externe experts 

De Nederlandse wetgeving eist dat de werkgever zich, aanvullend op de verplichte bijstand 

door de preventiemedewerker(s), laat ondersteunen door een of meer gecertificeerde kern-

deskundigen (bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige en A&O- deskundige). Voor 

zover de mogelijkheden onvoldoende  zijn om die bijstand binnen het bedrijf te organise-

ren, kunnen (en waar nodig: moeten) die deskundigen van buiten worden ingehuurd. Des-

kundige bijstand is verplicht bij het toetsen van de RI&E; bij de verzuimbegeleiding; bij het 

periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek; en bij aanstellingskeuringen (waar die ge-

oorloofd zijn). Vroeger waren alle bedrijven verplicht zich hiervoor te laten bijstaan door 

een gecertificeerde arbodienst waarin alle typen van kerndeskundigen werkzaam waren. 

Sinds juli 2005 kan de werkgever, als de CAO dat mogelijk maakt, of in overeenstemming 

met de OR of PVT, ook een andere regeling treffen, met als ondergrens dat een kerndes-
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kundige wordt ingeschakeld en er een bedrijfsarts beschikbaar moet zijn voor de verzuim-

begeleiding. 

 

Toezicht 

De Arbeidsinspectie (AI) is verantwoordelijk voor de handhaving van de arbowetgeving. Zij 

controleert bedrijven op de naleving van de wet. In tegenstelling tot inspecties in andere 

landen heeft de AI formeel geen voorlichtende taak maar concentreert zich op de inspectie 

van bedrijven. De AI werkt landelijk. Jaarlijks worden bepaalde prioritaire sectoren aange-

wezen waar veel controles uitgevoerd worden. Over de prioritaire sectoren wordt ook apart 

gerapporteerd. De sectoren worden gekozen op basis van een risicoanalyse.  

 

De AI publiceert branchebrochures waarin de belangrijkste risico’s binnen een bepaalde 

sector worden beschreven en de werkwijze van de AI wordt toegelicht. Deze brochures die-

nen mede als basis voor de inspecties. De arbocatalogi dienen als referentiekader voor het 

toezicht. Daarnaast wordt er met sociale partners overlegd over de manier waarop in een 

sector gecontroleerd wordt. Wanneer bij een bedrijf ernstige overtredingen worden vastge-

steld, kan een bestuurlijke boete opgelegd worden. Vaak is een waarschuwing echter vol-

doende. De praktijk laat zien dat veel bedrijven in eerste instantie niet alle regels naleven, 

maar dat de naleving na een inspectie duidelijk is verbeterd. 

 

De naleving van het arbobeleid worden intensief gemonitord door de AI. Daarnaast worden 

werkgevers in het kader van de Werkgeversenquête Arbeid (WEA) tweejaarlijks geënquê-

teerd over onder andere hun inspanningen op het gebied van arbeidsomstandigheden. 

Daarnaast worden jaarlijks in het kader van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 

de percepties en ervaringen van werknemers op het gebied van arbeidsomstandigheden in 

kaart gebracht. 

 

2.1.2  Duitsland 

Duitsland kent, mede door haar federale structuur, een relatief complex arbostelsel. Het 

kenmerkt zich door een duale opzet, waarbij zowel de landelijke overheid en de deelstaten 

(Länder) als arbokennis, -preventie en -verzekeringsinstellingen (de sectoraal georgani-

seerde Unfallversicherungsträger of Berufsgenossenschaften) betrokken zijn bij de vormge-

ving en uitvoering van arbobeleid. In hun rol als ongevallenverzekeraars zijn de Berufsge-

nossenschaften verantwoordelijk voor de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziek-

tes, voor de re-integratie van zieke werknemers en voor financiële compensatie op het ge-

bied van risque professionnel. Oorspronkelijk opgezet door werkgevers in verschillende 

economische (sub-)sectoren zijn de Berufsgenossenschaften sinds de jaren ’50 van de vori-

ge eeuw paritair georganiseerd. In hun opzet en status lijken de Berufsgenossenschaften 

op de oude Nederlandse collectieve bedrijfsverenigingen. Werkgevers zijn verplicht aange-

sloten bij een Berufsgenossenschaft. 

 

Wetgeving 

De Duitse wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is op twee plek-

ken vormgegeven:  

 Wetten en verordeningen bepaald door de landelijke en regionale overheden 
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 Juridisch bindende richtlijnen bepaald door de Unfallversicherungsträger, zogenaamde 

Unfallverhütungsvorschriften 

 

Op landelijk niveau zijn er twee belangrijke wetten die de verantwoordelijkheden en plich-

ten van de verschillende actoren op arbogebied bepalen: de Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 

en de Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG). De Arbeitsschutzgesetz bepaalt de algemene plich-

ten van werkgevers en werknemers, terwijl de Arbeitssicherheitsgesetz de rol van het equi-

valent van arbodienstverleners en bedrijfsartsen definieert. Daarnaast bestaat er nog een 

groot aantal wettelijke verordeningen (Verordnungen) die de aanpak van specifieke risico’s, 

bijvoorbeeld beeldschermwerk, nader beschrijven. Ten slotte worden de verordeningen en 

wetten nog concreter ingevuld in technische regelingen. Deze regelingen richten zich op in-

dividuele risico’s en geven werkgevers specifieke aanbevelingen hoe met de risico’s om te 

gaan. Zij zijn in de meeste gevallen niet bindend. De technische regelingen worden opge-

steld door ad hoc comités bestaande uit landelijke werkgevers- en werknemersvertegen-

woordigers en technische experts. Doordat zij specifieke invulling geven aan de doelbepa-

lingen uit de regelgeving en handvatten bieden aan bedrijven over hoe om te gaan met 

specifieke risico’s vervullen zij een soortgelijke functie als de Nederlandse arbocatalogi.  

 

De Arbeitsschutzgesetz kan worden gezien als de vertaling van de Europese kaderrichtlijn 

naar de Duitse praktijk. De centrale beginselen van de kaderrichtlijn komen in deze wet te-

rug. Zo wordt de werkgever verantwoordelijk gesteld voor de veiligheid en gezondheid van 

de werknemers waaruit de preventieplicht voortvloeit. Werkgevers moeten een risicoevalu-

atie uitvoeren en werknemers op de hoogte brengen en houden van de risico’s en preven-

tiemaatregelen. Werknemers worden verplicht de instructies van hun werkgever op het ge-

bied van arbobeleid te volgen.  

 

De Arbeitssicherheitsgesetz bepaalt dat werkgevers verplicht zijn bedrijfsartsen en gespeci-

aliseerde arbodienstverleners aan te nemen of in te schakelen om de kwaliteit en effectivi-

teit van hun arbobeleid te waarborgen. De wet definieert de taken van deze actoren, de 

vereiste kwalificaties en hun positie binnen een onderneming ten opzichte van werkgever 

en andere werknemers. De Arbeitschutzgesetz en de Arbeitssicherheitsgesetz worden op 

regionaal niveau (door de Länder) gehandhaafd. 

 

Naast deze kern van landelijke wetgeving hebben de ongevallenverzekeraars (UVT’s) zoge-

naamde Unfallverhütungsvorschriften (ongevallenpreventievoorschriften) opgesteld. Omdat 

de UVT’s de plicht hebben actief aan preventie te werken, hebben zij het recht deze voor-

schriften te bepalen. De leden van de UVT’s, de werkgevers, zijn verplicht de voorschriften 

na te leven. Ze vormen een soort van autonoom recht dat wettelijk bindend is, ook al is het 

niet door de overheid gemaakt. Wel moet het ministerie van werk en sociale zaken de be-

palingen goedkeuren voordat zij in werking treden. 

 

De Unfallverhütungsvorschriften vullen de wet- en regelgeving van de overheid aan en spe-

cificeren de maatregelen die door bedrijven genomen moeten worden. Naast een bevesti-

ging van de algemene principes van de verantwoordelijkheid van werkgevers voor de vei-

ligheid van hun werknemers, leggen de bepalingen specifieke regels vast over de aanpak 

van risico’s van bepaalde stoffen, werkplekken en activiteiten. Het is wettelijk geregeld dat 

de Unfallverhütungsvorschriften wetgeving vanuit de overheid moeten aanvullen. Overlap 

moet zover mogelijk vermeden worden. 
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De Duitse wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden voldoet aan de eisen die 

vanuit de Europese kaderrichtlijn worden gesteld. In lijn met de richtlijn, bestaat de wetge-

ving vooral uit doelbepalingen. Werkgevers hebben ruimte aan hun arbobeleid zelf invulling 

te geven. De doelbepalingen worden wel, waar nodig, specifiek uitgewerkt in verordeningen 

en in een groot aantal technische regels. De voorschriften die de UVT’s opstellen, zijn wel 

ook gericht op specifieke acties of maatregelen die op de werkvloer genomen moeten wor-

den. Ze kunnen deels gezien worden als middelvoorschriften. In de laatste jaren zijn de 

voorschriften gesimplificeerd en is de nadruk komen te liggen op de algemene principes van 

preventie. Hierdoor is een deel van de specifieke middelvoorschriften vervallen. 

 

Actoren landelijk  

Duitsland heeft een federale structuur met zestien deelstaten. De overheidszuil van het ar-

bostelsel is dan ook langs federale lijnen vormgegeven. Zo is de landelijke overheid, te we-

ten het ministerie van werk en sociale zaken, verantwoordelijk voor het opstellen van lan-

delijke wetgeving. Deze wetgeving moet door de Bundesrat, de vertegenwoordiging van de 

deelstaten op landelijk niveau, goedgekeurd worden. De deelstaten zijn vervolgens verant-

woordelijk voor de implementatie van de landelijke wetten. Elke deelstaat heeft zijn eigen 

departement voor arbeidsomstandigheden (Arbeitsschutzamt of Gewerbeamt) waar de lan-

delijke wetten worden vertaald naar regionaal beleid en waar de handhaving voor de deel-

staat wordt vormgegeven. Het ministerie van werk en sociale zaken wordt ondersteund 

door het Landelijk Instituut voor Arbeid en Gezondheid (BAUA) dat onderzoek naar arbo-

vragen uitvoert. 

  

Net zo belangrijk als de overheden en kenmerkend voor het Duitse systeem zijn de Unfall-

versicherungsträger of Berufsgenossenschaften. Dit zijn de wettelijke ongevallenverzeke-

raars die vanuit hun verzekeringspositie invloed uit kunnen oefenen op de manier waarop 

arbobeleid op bedrijfsniveau geregeld is. Afgezien van de UVT’s in de agrarische sector zijn 

de UVT’s landelijk georganiseerd. Zij worden paritair bestuurd door werknemers- en werk-

geversvertegenwoordigers. Werkgevers zijn verplicht aangesloten bij een UVT en betalen 

een bijdrage voor hun werknemers. De hoogte van de bijdrage wordt berekend op basis 

van de risico’s in de sector en de loonsom van het bedrijf. In sommige gevallen is de bij-

drage gekoppeld aan de schadesom van het bedrijf.  

 

De landelijke sociale partners worden betrokken bij de formulering van wetgeving op lande-

lijk niveau. Zij spelen een belangrijke rol bij de formulering van technische regelingen. 

Voor elke regeling die opgesteld moet worden wordt een comité samengesteld bestaande 

uit werknemersvertegenwoordigers, werkgeversvertegenwoordigers en experts. De comités 

zijn niet gebonden aan specifieke sectoren. Zij worden per risico apart samengesteld. De 

nadruk op het gebruik van vakkennis en intensief sociaal dialoog in het ontwerp van de re-

gelgeving kan als kenmerkend gezien worden voor het Duitse stelsel. Naast hun formele 

betrokkenheid bij het beleid zetten vakbonden en industrie ongevraagd initiatieven en 

campagnes in om de landelijke en regionale actoren te beïnvloeden.  

 

Een van de belangrijkste uitdagingen voor de actoren die betrokken zijn bij het Duitse ar-

bobeleid is de coördinatie van de activiteiten op landelijk en deelstaatniveau en in de twee 

zuilen van het systeem. De deelstaten coördineren hun activiteiten in het Comité voor Ar-

beidsomstandigheden en Veiligheidstechniek (Länderausschuss für Arbeitsschutz und Si-

cherheitstechnik, LASI). In dit kader worden gezamenlijke strategieën uitgewerkt, worden 
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ervaringen en goede praktijken uitgewisseld en worden adviezen geformuleerd voor de mi-

nisters van de deelstaten. Ondanks de samenwerking heeft elke deelstaat een eigen werk-

wijze. Dit heeft volgens deskundigen geen directe invloed op de strategische keuzes van 

bedrijven, zodat er bijvoorbeeld geen gevallen bekend zijn van bedrijven die op grond van 

de verschillende omstandigheden van locatie veranderen. Daarnaast zijn de landelijke over-

heid, de deelstaten en de UVT’s betrokken bij de Gezamenlijke Duitse Arbostrategie (Ge-

meinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie). Zij stellen gezamenlijke prioriteiten op, ont-

wikkelen structuren voor nauwere samenwerking en zij werken aan het vereenvoudigen van 

de regelgeving en het voorkomen van dubbelingen.   

 

Sectoren 

Duitsland kent sterke structuren van sociaal overleg die ook sectoraal georganiseerd zijn. 

Toch is de wet- en regelgeving van de overheid op het gebied van arbeidsomstandigheden 

en het toezicht daarop doorgaans van toepassing op het hele bedrijfsleven en niet op speci-

fieke sectoren. De UVT’s zijn ontstaan vanuit de verschillende bedrijfstakken en zijn als ge-

volg daarvan wel sectoraal georganiseerd. Waar kortgeleden nog rond 60 UVT’s actief wa-

ren, is dit aantal inmiddels gereduceerd tot negen. Deze reductie was een van de hoofddoe-

len van de UVT-moderniseringswet 2008 (Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Un-

fallversicherung). 

 

Zowel het bestuur als het centrale comité van de UVT’s zijn paritair samengesteld. Verte-

genwoordigers van sectorale vakbonden en werkgeversverenigingen zijn in de meeste ge-

vallen actief in deze organen. Aangezien hier de sectorale voorschriften samengesteld wor-

den, hebben de sectorale sociale partners dus veel invloed op sectorale regelgeving. Ge-

koppeld aan de voorschriften publiceren de UVT’s ook branchespecifiek informatie en advie-

zen voor werkgevers over hoe de voorschriften het best nageleefd kunnen worden. De sec-

torale UVT’s zijn lid van een koepelvereniging, de Deutsche gesetzliche Unfallversicherung 

(DGUV). 

 

Zoals reeds beschreven wordt de regelgeving vanuit de overheid niet sectoraal gestructu-

reerd, maar gaat men uit van het specifieke risico. Op basis daarvan worden sociale part-

ners bij de besluitvormingsprocessen betrokken. 

 

Bedrijven 

Zoals al is uitgelegd zijn de werkgevers voornamelijk verantwoordelijk voor de veiligheid en 

gezondheid van hun werknemers. Dit betekent dat zij maatregelen moeten treffen om on-

gevallen op het werk te voorkomen. Toch moeten werknemers formeel betrokken worden 

bij het opstellen van arbobeleid in bedrijven. Bij het uitvoeren van risico-evaluaties en bij 

de invoering van nieuwe machines worden de werknemers, vaak in vorm van een onderne-

mingsraad, geraadpleegd. Ook bij de keuze voor arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen 

wordt de ondernemingsraad betrokken. Daarnaast moeten bedrijven met meer dan 20 

werknemers een Arbocomité (Arbeitsschutzausschuss) opzetten waarin werknemers verte-

genwoordigd zijn.  

 

Werkgevers ervaren tegenover hun werknemers geen directe financiële prikkels om aan-

dacht te schenken aan hun arbobeleid. Bij ongevallen en beroepsziektes zijn de UVT’s voor 

100 procent verantwoordelijk voor het betalen van eventuele schade en dergelijke. Als een 

werkgever (langdurig) ziek wordt, neemt de zorgverzekeraar na 6 weken de loondoorbeta-
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ling over van de werkgever. Voor werknemers is het soms financieel aantrekkelijker om 

compensatie van de UVT’s te ontvangen in plaats van loondoorbetaling. Dit kan tot conflic-

ten tussen werknemer, UVT’s en zorgverzekeraar leiden over de vraag of een gegeven ziek-

te werkgerelateerd is. De werkgever is hierbij echter niet betrokken. In sommige branches 

zijn de premies voor de UVT-lidmaatschap wel gekoppeld aan de schadeclaims van bedrij-

ven. In deze gevallen is er een indirecte financiële prikkel om aandacht te schenken aan 

preventie.  

 

Bij ongevallen is het mogelijk dat de werkgever aansprakelijk wordt gesteld voor opgelopen 

letselschade en dergelijke. Dit is echter alleen mogelijk wanneer de werkgever met opzet 

onveilige werkzaamheden heeft laten verrichten. Nalatigheid is hiervoor niet voldoende. Dit 

betekent dat de werkgever willens en wetens, en meestal tegen de wil van de werknemer, 

orders heeft gegeven voor een specifieke gevaarlijke werkzaamheid. In de praktijk is het 

volgens de geraadpleegde deskundigen moeilijk om de opzet van de werkgever voor de 

rechter aan te tonen. 

 

Interne en externe experts 

Werkgevers moeten zich verplicht laten adviseren door vakkrachten voor arbeidsveiligheid 

en bedrijfsartsen. De vakkrachten worden opgeleid door de UVT’s en kunnen zowel uit het 

bedrijf zelf komen of extern ingehuurd zijn. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte zijn het aan-

tal dagen per jaar gespecificeerd dat een dergelijke vakkracht in deze functie in het bedrijf 

actief moet zijn. De vakkrachten horen de werkgever te adviseren bij de vormgeving van 

het arbobeleid; nieuwe machines en werkwijzen op hun veiligheid te testen; de implemen-

tatie van het arbobeleid te monitoren; en erop te letten dat zich werknemers aan voor-

schriften houden en hiervan op de hoogte zijn. Door deze functie zijn zij een van de be-

langrijkste schakels in de implementatieketen van het arbobeleid, waarbij hun rol lijkt op 

die van de Nederlandse arbodiensten. De bedrijfsartsen hebben daarnaast ook de taak ar-

beidsmedisch onderzoek onder de werknemers uit te voeren. 

 

Naast de ondersteuning door vakkrachten en bedrijfsartsen zijn werkgevers met meer dan 

20 werknemers verplicht zogenaamde Sicherheitsbeauftragte (veiligheidsmedewerkers) aan 

te wijzen. In zekere zin zijn zij het Duitse equivalent van de Nederlandse preventiemede-

werkers. Deze medewerkers hebben naast hun reguliere functie de taak in de praktijk toe 

te zien op de juiste naleving van gezondheids- en veiligheidsregels, hun collega’s op de 

hoogte te brengen van de maatregelen en eventuele problemen en knelpunten te signale-

ren naar de werkgever toe. 

 

De vakkrachten voor arbeidsveiligheid, de bedrijfsartsen, de Sicherheitsbeauftragte, de 

werkgever en vertegenwoordigers van de ondernemingsraad komen minstens vier keer per 

jaar bijeen in de eerder genoemde Arbeitsaussschuss (Arbocomité). Binnen dit comité wor-

den de huidige en eventueel toekomstige maatregelen op het gebied van arbeidsomstan-

digheden besproken. De werkwijze van de comités is niet duidelijk voorgeschreven en de 

toegevoegde waarde is dan ook zeer afhankelijk van het bedrijfsklimaat. 

 

Toezicht 

Bedrijven worden zowel door de verantwoordelijke instanties van de deelstaten als door de 

inspectiediensten van de UVT’s gecontroleerd op de naleving van de wet- en regelgeving. 

De overheidsdiensten houden toezicht op alle bedrijven, terwijl de UVT-diensten alleen de 
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bedrijven in de gegeven branche controleren. Inspecties vinden zowel op eigen initiatief 

van de inspectiedienst als na aanleiding van meldingen plaats. De laatste jaren wordt bij de 

overheidsdiensten steeds meer met risico-analyses gewerkt waarbij bij specifieke branches 

gericht gecontroleerd wordt. 

 

Omdat de regelgeving van de overheid en de voorschriften van de UVT’s in elkaar over-

gaan, dekken de inspecties van UVT- en overheidsdiensten in de praktijk het hele arbobe-

leid van een onderneming. UVT’s en overheden proberen hun inspectieactiviteiten op elkaar 

af te stemmen. Toch kan het gebeuren dat bedrijven twee keer achter elkaar gecontroleerd 

worden. De inspectiedruk is dan ook relatief hoog. Wanneer overtredingen gevonden wor-

den, kunnen de overheidsdiensten boetes opleggen en bij constatering van direct gevaar 

ook het stilleggen van de werkzaamheden forceren.  

 

Zowel de overheidsdiensten als de verzekeringsdiensten combineren nadrukkelijk handha-

ving met advies en voorlichting. 

 

2.1.3  Verenigd Koninkrijk 

Net als in andere landen bestaat de wetgeving in het Verenigd Koninkrijk op het gebied van 

arbeidsomstandigheden vooral uit een ‘vertaling’ van de generieke EU-richtlijnen. Deze 

aanpak past binnen de Angelsaksische manier van regelgeving. Deze is gekenmerkt door 

globale wettelijke voorschriften die pas in de praktijk worden ingevuld. In het kader van 

rechtzaken wordt de regelgeving concreet toegepast en gespecificeerd door middel van ju-

risprudentie. Deze cultuur kan ook consequenties hebben voor de nalevingsbereidheid. 

 

De Britse regelgeving wordt gemaakt en gecontroleerd door de overheid in samenspraak 

met de landelijke sociale partners. Hiervoor is een speciale organisatie opgericht. Regionale 

overheden of sectoren spelen geen grote rol in het Britse arbostelsel. In het Verenigd Ko-

ninkrijk bestaat geen koppeling van arbobeleid aan verzuimbeleid. Er bestaat een sociaal 

vangnet voor werknemers die ziek zijn geworden door bedrijfsongevallen/beroepsziekten 

(risque professionnel).  

 

Wetgeving 

Op het gebied van arbeidsomstandigheden bestaan in het Verenigd Koninkrijk de volgende 

wetten: 

 De Health and Safety at Work Act; 

 Health and Safety at Work regulations; 

 

De Britse arbowet is de Health and Safety at Work Act (HSW Act). Deze wet is in 1974 in 

werking getreden. Ten grondslag aan deze wet lag het rapport ‘Safety and Health at Work’ 

uit 1972. Conclusie van dit rapport was dat er te weinig aandacht was voor arbeidsomstan-

digheden en dat nationale wetgeving op dit gebied noodzakelijk was. Volgens experts heeft 

dit inzicht te maken met de grote invloed die vakbonden hadden in de periode 1945 tot de 

late jaren ‘70. Dit klimaat zette veiligheid op het werk op de nationale politieke agenda.  

 

In de loop van de tijd is de HSA Act aangepast, omdat de rationale achter de wetgeving 

veranderde. De wet moest niet langer voorschrijven wat werkgevers moeten doen maar er 
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moest een prikkel van uitgaan dat werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk zijn 

voor arbeidsomstandigheden. Zo werd in 1999 de gedetailleerde en industriespecifieke re-

gelgeving omgezet in generieke doelen/principes en verordeningen. Deze verordeningen 

worden de Health and Safety at Work regulations genoemd en sluiten aan bij de Europese 

kaderrichtlijn. Ook in het Verenigd Koninkrijk is het de bedoeling dat de verordeningen di-

rect aansluiten op Europese normen en zo weinig mogelijk extra eisen stellen. 

 

De Britse wetgeving is gebaseerd op het principe dat werkgevers en werknemers verant-

woordelijk zijn voor het beheersen van arbeidsrisico’s. Werkgevers zijn verplicht om de vei-

ligheid en gezondheid van werknemers te beschermen. Vereiste procedures hierbij zijn: 

 Risico’s inventariseren, evalueren en een plan van aanpak maken; 

 Maatregelen treffen om risico’s te beheersen; 

 Overleg voeren met werknemers over risico’s en preventiemaatregelen; 

 Ongevallen op het werk melden als deze leiden tot drie of meer dagen verzuim; 

 Ervoor zorgen dat alle werknemers op de hoogte zijn van het arbeidsomstandighedenbe-

leid.  

 

Voor werknemers is bepaald dat zij zorgen voor een veilige werkomgeving voor zichzelf en 

voor anderen.  

 

Naast deze officiële wetgeving – uitgewerkt in verordeningen – kent het Britse systeem een 

systeem van gedragscodes. Dit zijn de ‘approved codes of practice’ (ACOP). De ACOP’s be-

vatten praktische handvatten en advies over hoe werkgevers hun wettelijke plichten kun-

nen nakomen. Het wordt sterk aanbevolen dat werkgevers zich hieraan houden bij het 

vormgeven van hun arbeidsomstandighedenbeleid. Het niet-nakomen van de ACOP is ech-

ter geen wettelijke overtreding, zolang werkgevers kunnen aantonen dat ze met andere 

procedures – even effectief – aan de wettelijke verordeningen voldoen. Voor de rechter kan 

de niet-naleving van de ACOP als bewijs voor nalatigheid dienen, waardoor de ACOP wel 

degelijk een quasi-wettelijke status hebben. 

 

Actoren landelijk 

In het Verenigd Koninkrijk zijn ministers verantwoordelijk voor het landelijke overheidsbe-

leid op het gebied van arbeidsomstandigheden. Ministers van Noord-Ierland zijn verant-

woordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid in dat deel van het Verenigd Koninkrijk 

 

Er is een landelijke organisatie verantwoordelijk voor het adviseren van ministers over ar-

beidsomstandigheden. Deze organisatie heet de Health and Safety Executive (HSE). In het 

bestuur van deze organisatie zitten landelijke vertegenwoordigers van werkgevers, werk-

nemers en de overheid. De belangrijkste activiteiten van de HSE zijn: 

 Verrichten van onderzoek; 

 Verstrekken van informatie en advies; 

 Indienen van voorstellen voor nieuwe verordeningen en approved codes of practice.   

 

In haar activiteiten betrekt de HSE sociale partners van verschillende sectoren. Er zijn sec-

torale comités opgericht. Zo is er bijvoorbeeld het comité Bouw waarin sociale partners uit 

de bouw vertegenwoordigd zijn. Zij adviseren de HSE over ontwikkelingen in hun sector op 

het gebied van arbeidsomstandigheden.  
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De ministers van Noord-Ierland worden op eenzelfde wijze geadviseerd door de HSE afde-

ling van Noord-Ierland. 

 

Kaders voor beleid en maatregelen die werkgevers moeten nemen worden door de HSE 

gemaakt. In het bestuur van de HSE zitten landelijke sociale partners. Zo hebben de socia-

le partners op landelijk niveau een formele adviserende rol in het beleidsvormingsproces. 

Daarnaast worden sociale partners van verschillende sectoren geconsulteerd bij het vorm-

geven van het landelijk beleid.  

 

Daarnaast zijn zowel vakbonden als werkgeversorganisaties informeel actief met het beïn-

vloeden van het publieke en politieke discours en er vindt regelmatig uitwisseling plaats 

tussen sociale partners en de politiek. 

 

Sectoren 

Zoals hierboven al beschreven hebben sociale partners op landelijk niveau een formeel ad-

viserende taak in het beleidsvormingsproces. Op sectorniveau is er voor sociale partners 

geen speciale rol weggelegd in het vormgeven van sectorspecifieke maatregelen met be-

trekking tot arbeidsomstandigheden. Sectorale sociale partners kunnen wel door de HSE 

geconsulteerd worden bij de vormgeving van nieuwe verordeningen of codes of practice als 

deze betrekking hebben op die specifieke sector.  

 

Bedrijven 

De Britse wetgeving is gebaseerd op het principe dat werkgevers en werknemers samen 

verantwoordelijk zijn voor het beheersen van arbeidsrisico’s. Overleg over arbeidsomstan-

digheden tussen werkgever en werknemers is dus van belang. Verschillende verordeningen 

hebben betrekking op dit overleg. Zo moeten werkgevers één of meerdere medewerkers 

aanwijzen die meebeslissen over de te nemen maatregelen en een rol spelen in de uitvoe-

ring ervan. Als er in een organisatie een ondernemingsraad aanwezig is, worden één of 

meerdere leden aangewezen tot veiligheidsvertegenwoordiger(s). Bij wet is vastgelegd dat 

deze vertegenwoordigers toegerust moeten worden om hun taak uit te voeren. Zij mogen 

onder werktijd trainingen volgen en zich bezighouden met het inventariseren en inspecte-

ren van risico’s en klachten op de werkvloer.  

 

Werknemers in het Verenigd Koninkrijk kunnen hun werkgever persoonlijk aansprakelijk 

stellen bij bedrijfsongevallen en beroepsziekten. Onder de Employers' Liability (Compulsory 

Insurance) Act 1969 zijn werkgevers verplicht zich te verzekeren tegen dergelijke schade-

claims. Zij sluiten hiervoor een private verzekering bij een gecertificeerde commerciële ver-

zekeringsdienst af. Verzekeren tegen bedrijfsongevallen en beroepsziekten is vaak onder-

deel van een groter verzekeringspakket (brand, schade, etc.). De premies worden in de 

meeste gevallen bepaald op basis van de bedrijfsgrootte en de sector waarin een bedrijf ac-

tief is. Bij (zeer) grote bedrijven worden aspecten als het aantal ongevallen binnen het be-

drijf als uitgangspunt voor premiedifferentiatie genomen. Verzekeraars kunnen ook preven-

tieve diensten aanbieden zoals testen en werkplekonderzoeken.  

 

The Corporate Manslaughter and Corporate Homocide Act legt vast dat bedrijven (als 

rechtspersoon) aansprakelijk zijn wanneer door falend arbeidsomstandighedenbeleid van de 

werkgever een dodelijk ongeluk optreedt. De wet valt onder het bedrijfsrecht en stelt na-

drukkelijk bedrijven of organisaties aansprakelijk, geen individuen. De wet vult de arbowet- 
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en regelgeving aan, maar vormt hier geen onderdeel van.  

 

Werkgevers hebben ook plichten ten opzichte van het risque social. Werkgevers betalen het 

loon van hun werknemers volledig door tot één week ziekte, ook waar de ziekte niet werk-

gerelateerd is. Daarna betalen ze tot 28 weken een gedeelte van het loon. Het loon wordt 

dan niet helemaal gecompenseerd. Gemiddeld betaalt een werkgever in die periode 80 

pond per week. Na 28 weken krijgt de werknemer een collectieve uitkering. Deze uitkering 

wordt betaald uit premies die alle werkgevers in het Verenigd Koninkrijk hebben opge-

bracht. 

 

Als de ziekte werkgerelateerd is, worden werknemers gecompenseerd. De hoogte van de 

compensatie is afhankelijk van de leeftijd en de mate van arbeidsongeschiktheid en be-

draagt maximaal 145 pond per week. Hiervoor is een sociale verzekering ingericht. Alle 

werkenden in het Verenigd Koninkrijk betalen dus voor deze uitkering. Werkgevers ervaren 

tegenover hun werknemers dus geen sterke financiële prikkel om arbeidsongevallen en be-

roepsziekten te voorkomen.  

 

Interne en externe experts 

Werkgevers zijn niet verplicht zich door externe deskundigen te laten adviseren over be-

drijfsveiligheid. Veel werkgevers kiezen echter wel voor enig extern advies van bijvoor-

beeld: 

 veiligheidsdeskundigen; 

 ontwikkelaars van materialen en hulpmiddelen; 

 verzekeraars; 

 brancheorganisaties; 

 vakbonden.  

Momenteel is de HSE bezig met het vormgeven van een register waarin alle deskundigen op 

het gebied van arbeidsomstandigheden zijn opgenomen. Dit register is getiteld ‘Occupatio-

nal Safety and Health Consultants Register (OSHCR). Het OSHCR biedt werkgevers een 

compleet inzicht in de markt van deskundigheid op dit gebeid. Ook de kwaliteit van de 

markt van arbodienstverlening wordt hierdoor transparanter en daardoor kwalitatief ook 

beter, zo is de verwachting.  

 

Werkgevers moeten binnen hun bedrijf één of meerdere werknemers aanstellen om maat-

regelen te implementeren. In grotere bedrijven zijn dit de veiligheidsvertegenwoordigers 

uit de ondernemingsraad. Binnen een bedrijf kunnen ook medewerkers werken die vanuit 

de vakbond zijn afgevaardigd om toe te zien op de bedrijfsveiligheid. Veiligheidsvertegen-

woordigers en afgevaardigden van vakbonden mogen onder werktijd trainingen volgen en 

zich bezighouden met het inventariseren en inspecteren van risico’s en klachten op de 

werkvloer.  

 

Toezicht 

Toezicht op naleving van de bepalingen die nationaal zijn vastgesteld gebeurt door de HSE/ 

HSE afdeling van Noord-Ierland én door lokale overheden. Lokale overheden zijn verant-

woordelijk voor de naleving in de sectoren kleinhandel, groothandel, commerciële dienst-

verlening, gezondheidszorg en de recreatiebranche. In de overige sectoren is de HSE ver-

antwoordelijk. Uitzondering vormen de spoorwegen. De spoorwegen kennen een eigen toe-

zichthoudende organisatie, de Office of Rail Regulation. 
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De toezichthouders gebruiken verschillende methoden om naleving te bevorderen. Hierin 

werken zij ook samen, door toedoen van het HSE/Local Authorities Enforcement Liaison 

Committee (Raad van toezicht op de handhaving HSE/Lokale overheden).  

 

De belangrijkste methode is het verstrekken van informatie en advies, zowel schriftelijk via 

de website van de HSE als telefonisch, via een speciale advieslijn. Daarnaast worden in-

specties en formele audits uitgevoerd bij bedrijven. Bedrijfsongevallen en klachten worden 

continue gemonitord om de inspecties effectief te laten verlopen. Ten derde zijn waarschu-

wingen of boetes middelen om naleving te bevorderen. 

 

2.1.4  Denemarken 

Net als in andere landen zijn in Denemarken veel specifieke regels op het gebied van ar-

beidsomstandigheden vervangen door algemene doelbepalingen. Naast de landelijke sociale 

partners hebben ook sectorale sociale partners invloed op het tot stand komen van deze 

doelbepalingen. Het Deense arbostelsel wordt verder gekenmerkt door een grote rol voor 

handhaving en toezicht. In Denemarken bestaat geen koppeling van arbobeleid aan ver-

zuimbeleid. Werknemers zijn verplicht verzekerd tegen schade door risque professionnel, 

betaald door de werkgevers, en vallen onder een collectieve verzekering voor het risque 

social, gefinancierd door gezamenlijke bijdrages van werknemers en werkgevers.  

 

Wetgeving 

De kern van de Deense wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden bestaat uit: 

 Danish Working Environment Act (Arbeidsomstandighedenwet); 

 Executive orders (wettelijke bepalingen). 

 Worker’s compensation Act.  

 

De Deense Arbeidsomstandighedenwet schrijft voor dat elke werkomgeving veilig en ge-

zond moet zijn. Bovendien definieert de wet de rol van sociale partners en de arbeidsin-

spectie. Om het doel van de wet te bereiken zijn verschillende bepalingen (executive or-

ders) in de wet opgenomen. Deze bindende bepalingen sluiten aan bij de Europese kader-

richtlijn. Een voorbeeld van een dergelijk bepaling is bijvoorbeeld dat werkgevers risico’s 

moeten inventariseren en systematisch aandacht moeten schenken aan het beheersen van 

die risico’s.  

 

In 2004 zijn een aantal bepalingen uit de arbowet gewijzigd. Bedrijven kregen meer vrij-

heid in de wijze waarop zij hun arbeidsomstandighedenbeleid vormgeven. Het gaat dan om 

de keuze van een deskundige op het gebied van arbeidsomstandigheden en het trainen van 

interne deskundigen (in Nederland de preventiemedewerkers). Bovendien zijn bepalingen 

toegevoegd over de manier waarop werkgevers hun werknemers moeten betrekken bij het 

arbeidsomstandighedenbeleid. Zo moet elk bedrijf een werkgroep arbeidsomstandigheden 

hebben en moet de werkgever ervoor zorgdragen dat werknemers voldoende toegerust zijn 

met kennis over veilig en gezond werken.   

 

Werknemers in Denemarken zijn verzekerd voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. Dit 

is vastgelegd in de Workers’ Compensation Act. Werknemers kunnen rekenen op compensa-

tie van het loon en medische kosten. Werkgevers zijn verplicht om hun werknemers te ver-



 33 

zekeren.  

 

Ook is in de Deense arbowet vastgelegd dat sectorale sociale partners bepaalde regels op 

het gebied van arbeidsomstandigheden in collectieve afspraken (CAO’s) kunnen vastleggen. 

Dit beperkt zich tot regels op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting, repetitieve 

werkzaamheden en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit heeft gevolgen 

voor de manier van toezicht houden. De Deense arbeidsinspectie zal niet op regels die 

vastgelegd zijn in cao’s controleren. Eventuele conflicten worden arbeidsrechtelijk aange-

pakt. Deze aanpak lijkt enigszins op de Nederlandse inspectievoornemens rondom arboca-

talogi, waarbij de Arbeidsinspectie in branches die over een catalogus beschikken minder 

inspecties uitvoert. Waar wel gecontroleerd wordt, wordt de catalogus echter juist als kader 

voor de inspectie gehanteerd. 

 

Actoren landelijk 

Het opstellen, uitvoeren en evalueren van het Deens arbobeleid is de verantwoordelijkheid 

van de landelijke overheid. Het Deense ministerie van Sociale Zaken heeft hiervoor een 

apart agentschap opgericht, de Working Environment Authority (WEA) dat weliswaar een 

onderdeel vormt van het ministerie. De WEA bestaat uit een centraal departement en drie 

regionale inspectiecentra. De WEA stelt samen met het nationale instituut voor arbeidsom-

standigheden en het landelijk orgaan dat belast is met het beoordelen van bedrijfsongeval-

len en schadeclaims (National Board of Industrial Injuries) nieuwe bepalingen op.  

 

Voordat wijzigingen ingaan wordt de Danish Working Environment Council (DWEC) geraad-

pleegd, het bipartiete overlegorgaan van de landelijke sociale partners. De DWEC adviseert 

de regering op het gebied van arbeidsomstandigheden. Dit advies verschijnt in een rappor-

tage waarin een nieuwe beleidsstrategie beschreven wordt. Het laatst uitgebrachte rapport 

verscheen in 2005. Hierin wordt de beleidsstrategie beschreven voor arbeidsomstandighe-

denbeleid in Denemarken tot aan 20101. Aan de hand van deze strategie worden wettelijke 

bepalingen gewijzigd.  

 

In het bestuur van de DWEC zitten landelijke vertegenwoordigers van werkgevers en werk-

nemers. Daarnaast kent DWEC 11 deelraden waarin sociale partners van 11 sectoren zitten. 

Deze deelraden leveren input voor het uiteindelijke advies. Input kan ook door externe 

deskundigen op het gebied van gezond en veilig werken gegeven worden. De deelraden 

worden voor een deel gefinancierd met overheidsgeld. Andere belangrijke taak van deze 

deelraden is het schrijven van richtlijnen specifiek voor bedrijven in hun sector. 

 

Omdat Denemarken, in vergelijking met andere Europese landen, redelijk klein is en geen 

federale structuur heeft, is het niet nodig het arbobeleid op regionaal niveau te regelen. 

 

Sectoren 

Het Scandinavisch model van arbeidsmarktrelaties kenmerkt zich door een grote rol voor 

sociale partners. Ook het landelijk beleid rondom arbeidsomstandigheden wordt met sociale 

partners vormgegeven. De DWEC heeft hierin een belangrijke rol.  

                                                        
1 Report on a New National Action Plan for Prioritisation of overall working environment efforts in Denmarkt to 

the end of 2010.  
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Volgens deskundigen is de invloed van sociale partners de laatste 5 jaar iets afgenomen, 

doordat er vanuit de politiek meer aandacht voor arbeidsomstandigheden is. Eerder lieten 

politieke spelers de beleidsvorming vrijwel volledig over aan sociale partners. De formele 

rol van sociale partners is er nog wel, de DWEC wordt nog steeds geraadpleegd bij wijzigin-

gen in bepalingen, maar de regering heeft hier ook duidelijke prioriteiten gesteld. De ver-

minderde invloed van sociale partners blijkt ook uit het verminderen van de subsidie voor 

de deelraden van de DWEC. Ook geeft de geraadpleegde expert aan dat in het nieuwe stra-

tegische plan de DWEC in een later stadium dan voorheen geraadpleegd is. De WEA had 

toen al prioritaire aandachtsgebieden en grenswaarden vastgesteld. In vergelijking met an-

dere landen is de invloed van sociale partners op het beleid echter groot. 

 

Volgens de geraadpleegde expert is in sommige sectoren de invloed van sociale partners bij 

het tot stand komen van sectoraal beleid groot. De bouwsector is hier bijvoorbeeld actief 

mee bezig. In andere, kleinere sectoren is hier minder aandacht voor.  

 

Bedrijven 

De Deense wettelijke bepalingen zijn de laatste jaren steeds meer gebaseerd op het princi-

pe dat werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk zijn voor het beheersen van ar-

beidsrisico’s. Overleg over arbeidsomstandigheden tussen werkgever en werknemers is dus 

van belang. Daarnaast dienen bepalingen ruimte te laten voor een flexibele invulling door 

bedrijven. Zo is vastgesteld dat bedrijven comités dienen te hebben waarin werknemers 

vertegenwoordigd zijn die zich met arbeidsomstandigheden bezig houden. Eerder was vast-

gesteld dat de medewerkers uit deze comités vijf dagen training moesten krijgen. In 2009 

is dit aantal teruggebracht tot drie dagen maar is toegevoegd dat medewerkers zich na-

drukkelijk met preventie bezighouden.  

 

Bij niet-werkgerelateerde ziekte betalen werkgevers betalen het loon van hun werknemers 

volledig door tot drie weken ziekte. In april 2007 is deze periode verruimd. Tot die tijd be-

droeg deze periode twee weken. Na drie weken krijgt de werknemer een collectieve uitke-

ring. Deze uitkering wordt betaald uit premies die alle werkgevers en werknemers in De-

nemarken hebben opgebracht.  

 

Naast dit collectieve vangnet voor zieke werknemers bestaan er compensatiemogelijkheden 

voor bedrijfsongevallen en beroepsziektes. Werknemers in Denemarken zijn bij wet verze-

kerd voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. Dit is vastgelegd in de Workers’ Compensa-

tion Act. Werkgevers betalen premies voor hun werknemers aan een private verzekering en 

aan een publiek fonds (de Labour Market Occupational Diseases Fund). Een landelijk orgaan 

– de National Board of Industrial Injuries - beoordeelt de ernst van het arbeidsongeval en 

keert, namens de private verzekeraar en het publieke fonds, het schadebedrag uit. Het 

premiebedrag dat werkgevers betalen is vastgesteld en niet afhankelijk van het aantal ar-

beidsongevallen dat een werkgever had in een bepaalde periode. Hierdoor gaat van dit sys-

teem geen financiële prikkel uit. Ook bestaat er als gevolg van dit verzekeringssysteem 

geen prikkel die uitgaat van juridische aansprakelijkheid, omdat de verzekeringen eventue-

le schade direct opvangen. In Denemarken is wel een discussie gaande geweest om meer 

economische prikkels in dit systeem in te bouwen. Werkgeversorganisaties waren hier geen 

voorstander van. Het systeem is onveranderd gebleven.  
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Interne en externe experts 

De meeste werkgevers in Denemarken zijn niet verplicht zich te laten adviseren door een 

externe deskundige op het gebied van arbeidsomstandigheden. Voor 2004 was dit wel het 

geval. Een wettelijke bepaling schreef voor hoeveel uur een bedrijf geadviseerd moest wor-

den door een arbodeskundige. Deze arbodeskundige moest aangesloten zijn bij een door de 

overheid goedgekeurde arbodienst. De arbodiensten waren per branche of regionaal geor-

ganiseerd.  

 

Het aantal uur dat een bedrijf zich moest laten adviseren door een arbodienst was afhanke-

lijk van het aantal werknemers. De arbodeskundige moest de werkgever bijstaan bij vorm-

geven van het arbobeleid. Dit zou volgens de overheid arbo op de agenda van bedrijven 

houden. Omdat in de praktijk veel bedrijven wel aangesloten waren bij een arbodienst, 

maar weinig gebruik maakten van de diensten, werd de verplichting afgeschaft.  

 

Deze verplichting geldt echter nog wel voor bedrijven die volgens de Deense arbeidsinspec-

tie ondersteuning nodig hebben. De arbeidsinspectie kan het aanstellen van een arbodes-

kundige nog wel aan een bedrijf opleggen.  

 

Werkgevers zijn verplicht om werknemer(s) aan te wijzen die aanspreekpunt zijn voor vei-

ligheid. Deze werknemers moeten betrokken worden bij de risico inventarisatie. Bovendien 

dient de werkgever ervoor te zorgen dat deze werknemers volledig toegerust worden om 

hun taak te voldoen, door het geven van trainingen en volledige informatievoorziening. 

 

Toezicht 

De Deense arbeidsinspectie speelt een belangrijke rol in het arbostelsel. De arbeidsinspec-

tie is een onderdeel van de WEA. Het is een grote organisatie en is onderverdeeld in drie 

regionale afdeling. Op elke afdeling werken ongeveer honderd inspecteurs.  

 

Samen met de DWEC, de afvaardiging van landelijke sociale partners die zich met arbeids-

omstandigheden bezighouden, wordt bepaald hoe inspecties plaatsvinden.  

 

De eerste methode die de inspectie gebruikt is ‘screening’. Alle nieuwe bedrijven met werk-

nemers worden gescreend. Een inspecteur gaat langs bij het bedrijf en inspecteert op een 

aantal algemene punten de werkomgeving. Op basis van deze screening worden bedrijven 

in twee groepen ingedeeld: bedrijven met weinig tot geen problemen op het gebied van ar-

beidsomstandigheden en bedrijven met kans op problemen op het gebied van arbeidsom-

standigheden. De tweede groep bedrijven worden onderworpen aan een nadere inspectie. 

Deze inspectie kan verschillende vormen aannemen. Zo kan de inspectie gericht zijn op het 

verbeteren van het totale arbeidsomstandighedenbeleid van het bedrijf of op slechts één 

bepaald arbeidsrisico of één bepaalde machine.  

 

Daarnaast kunnen bedrijven met een gezonde werkomgeving en goed arbeidsomstandighe-

denbeleid een certificaat halen. Dit betekent voor bedrijven dat zij drie jaar niet zullen 

worden geïnspecteerd. Wel wordt jaarlijks getoetst of het bedrijf het certificaat nog ver-

dient.   

 

Op dit moment is er in Denemarken een discussie gaande over de betaalbaarheid van het 

systeem. De methode van ‘screening’ wordt wellicht anders ingericht waarbij niet alle be-
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drijven altijd gescreend worden maar slechts bedrijven in sectoren met meer arbeidsrisi-

co’s.  

 

Als uit de screening blijkt dat een bedrijf voldoet aan de bepalingen uit de arbowet dan 

hoeft een bedrijf niet bijgestaan te worden door een externe arbodeskundige. Voldoet een 

bedrijf niet dan kan de arbeidsinspectie de verplichting opleggen om een arbodeskundige in 

de arm te nemen.  

 

De Deense arbeidsinspectie heeft naast de verplichting tot het aanstellen van een arbodes-

kundige nog andere middelen om het naleefgedrag van bedrijven te bevorderen. Zo kunnen 

boetes uitgedeeld worden, bedrijven beëindigd en in uiterste gevallen kan gevangenisstraf 

opgelegd worden.  

2.2 Arbostelsels: vergelijking tussen de vier landen 

Bovenstaande beschrijvingen van de arbostelsels in de vier onderzochte landen laten zien 

dat de stelsels allemaal in het thematische schema passen dat leidend is voor dit onder-

zoek. Dit is het gevolg van het Europese kader waarin de landen opereren. De invulling van 

dit kader verschilt wel degelijk tussen de landen. In het vervolg vergelijken wij de verschil-

lende stelsels met elkaar. Hierbij wordt opnieuw van de thematische indeling gebruik ge-

maakt. We kijken naar de overeenkomsten en verschillen tussen de landen en naar de posi-

tie van Nederland. 

 

Wetgeving 

Op het gebied van wetgeving voldoen alle vier landen aan de eisen van de Europese kader-

richtlijn. Zo worden de basisprincipes van de richtlijn in een centraal arbowet vastgesteld, 

zoals de preventieplicht en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemers en 

werkgevers. Naast een centrale arbowet worden specifieke regelingen, bepalingen of veror-

deningen opgesteld die de algemene wetgeving verder specificeren. De landen beogen geen 

aanvullende eisen te stellen en schrijven vooral doelbepalingen in plaats van middelbepa-

lingen voor. 

 

Toch worden in alle vier landen de doelbepalingen verder ingevuld om bedrijven handvatten 

te bieden over hoe om te gaan met de algemene regelgeving. Duitsland is in dit kader het 

meest actief en specifiek. Zo worden aan de ene kant vanuit de overheid (in samenwerking 

met sociale partners) in bindende verordeningen en niet-bindende technische regels speci-

fieke procedures, grenswaarden en dergelijke vastgelegd. Daarnaast stellen de UVTs per 

sector bindende richtlijnen op die ook weer ondersteund worden door advies, aanbevelin-

gen en uitleg. Als gevolg beschikt Duitsland over de meest omvangrijke en uitgewerkte re-

gelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. 

 

Ook het Verenigd Koninkrijk kent gedragscodes die vergelijkbaar zijn met de Duitse techni-

sche regels. Werkgevers hoeven deze codes niet verplicht te volgen, maar kunnen wel aan-

sprakelijk gesteld worden als zij dit niet doen. Denemarken en Nederland laten, vanuit de 

overheid, de meeste ruimte aan bedrijven en sectoren om aan de regelgeving zelf invulling 

te geven. De expliciete sectorale aanpak van Nederland (door middel van arbocatalogi) is 

uniek. In andere landen, bijvoorbeeld Duitsland, worden de sectorale sociale partners wel 
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betrokken bij de beleidsvorming, maar hun inbreng wordt verwerkt in regelgeving en advies 

dat gekoppeld is aan specifieke risico’s in plaats van sectoren (zie kopje “Sectoren”) 

 

De landen verschillen sterk in de manier en mate waarin werkgevers verantwoordelijk zijn 

voor eventuele schade of ziekte. In Nederland, Verenigd Koninkrijk en Denemarken worden 

werkgevers aansprakelijk gesteld voor ongevallen op het werk. In Duitsland is dit slechts in 

beperkte mate het geval. Nederland valt vooral op door de loondoorbetalingsplicht van 

twee jaar bij ziekte – werkgerelateerd of niet. Zowel de duur van twee jaar als de re-

integratieverplichtingen voor werknemer en werkgever en de brede verantwoordelijkheid 

(dus inclusief niet-werkgerelateerde ziekte) zijn in andere landen niet te vinden. 

 

Actoren landelijk 

In alle vier landen speelt de landelijke overheid een centrale rol in het bepalen van de wet- 

en regelgeving. Deze wordt in Duitsland en Denemarken ondersteund door een weten-

schappelijk adviseringsorgaan: respectievelijk de BAuA en het nationale instituut voor ar-

beidsomstandigheden. Nederland kent geen daarmee vergelijkbaar arbokenniscentrum bij 

de overheid.1 Wel bestaat er in Nederland en in Denemarken een landelijke organisatie die 

het advies van sociale partners op landelijk niveau inbrengt: de SER in Nederland en de 

DWEC in Denemarken. In het Verenigd Koninkrijk wordt de inbreng van de sociale partners 

op landelijk niveau gewaarborgd door de tripartiete samenstelling van de HSE, in Duitsland 

zijn sociale partners direct betrokken bij het opstellen van regelgeving. 

 

Zowel Denemarken als het Verenigd Koninkrijk beschikken over een apart agentschap dat 

belast is met de implementatie van het arbobeleid, waaronder de handhaving. In Duitsland 

hebben sommige deelstaten dergelijke departementen. Het is niet verassend dat Duitsland 

en het Verenigd Koninkrijk, de grotere landen, de twee landen zijn die een regionaal aspect 

in hun arbostelsel hebben ingebouwd. In Duitsland is dit aspect het meest belangrijk, om-

dat elke deelstaat een eigen systeem onderhoudt. De afstemming tussen de deelstaten is 

niet eenvoudig. Daarnaast is de rol van de Berufsgenossenschaften in Duitsland uniek. Ne-

derland en Denemarken hebben geen regionale actoren nodig. Nederland kenmerkt zich 

dan ook op landelijk niveau door een relatief eenvoudige structuur. 

 

Sectoren 

De rol van sectoren verschilt sterk tussen de landen. Dit heeft met de verschillende tradi-

ties van sociaal overleg te maken, die in Duitsland en Nederland bijvoorbeeld relatief ver 

ontwikkeld zijn en in het Verenigd Koninkrijk minder. Zo is in het Verenigd Koninkrijk geen 

rol weggelegd voor sectorale sociale partners, maar wel kunnen zij geraadpleegd worden 

door de HSE. Het Deense DWEC, het adviesorgaan op het gebied van arbeidsomstandighe-

den, heeft een sectorale opbouw en is daardoor in staat branchespecifieke input te leveren. 

In Duitsland zijn de UVT’s sectoraal georganiseerd, stellen branchespecifieke regelgeving 

op en zijn verantwoordelijk voor de handhaving. Sectorale sociale partners hebben in dit 

kader veel invloed. 

 

                                                        
1 TNO en de Gezondheidsraad vervullen in Nederland dergelijke adviesfunctie, waarbij de Gezondheidsraad een 

wetenschappelijke adviesfunctie heeft, terwijl TNO een rol in niet-fundamenteel onderzoek en instrumentont-
wikkeling speelt. 
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De Nederlandse overheid laat de meeste verantwoordelijkheid over aan de sectoren. Een 

systeem met arbocatalogi bestaat in andere landen niet. De technische regels die in Duits-

land mede door sociale partners worden opgesteld lijken qua doelstelling wel op de arboca-

talogus, maar zij zijn niet sectoraal geclusterd. Hierdoor ontstaat er zeer omvangrijke re-

gelgeving die niet toegankelijk genoemd kan worden. Ook de Nederlandse branchespecifie-

ke invulling van de RI&E is in vergelijking met deze drie landen uniek. Interessant is in de-

ze context het verschil tussen Denemarken en Nederland: terwijl in Nederland in de laatste 

jaren juist een verschuiving richting sectoren en sociale partners heeft plaatsgevonden, 

wordt in Denemarken de rol van de sectoren steeds meer beperkt. Dit heeft ermee te ma-

ken dat arbobeleid op landelijk niveau meer aandacht heeft gekregen waardoor de overheid 

de verantwoordelijkheid meer naar zich toetrekt. 

 

Bedrijven 

In alle vier onderzochte landen wordt medezeggenschap van werknemers op het gebied van 

arbobeleid aangemoedigd en zelfs verplicht gesteld. Dit vloeit uit de Europese regelgeving 

voort. Zo moeten ondernemingsraden of aangewezen preventiemedewerkers formeel be-

trokken worden bij het inventariseren van risico’s en het opstellen van arbobeleid. In Duits-

land en Denemarken moeten bedrijven bovendien arbocomités oprichten waarin werkne-

mers, werkgevers en eventueel arbodeskundigen de arbeidsomstandigheden regelmatig be-

spreken. Het is niet bekend in hoeverre deze comités daadwerkelijk invloed kunnen uitoe-

fenen. In Nederland zijn bedrijven niet verplicht tot het instellen van dergelijke comités. 

 

Wanneer we kijken naar de plichten die werkgevers hebben ten opzichte van hun werkne-

mers en eventuele prikkels die hieruit voorvloeien, valt de brede scope van de preventie-

plicht van Nederlandse werkgevers op die verder gaat dan het risque professionnel. De 

twee jaar durende loondoorbetalingsplicht en de daaruit resulterende directe of indirecte 

(via verzekeringspremies) financiële prikkel om ongevallen, ziektes en elk vorm van ver-

zuim te voorkomen bestaat alleen in Nederland. In de andere drie landen worden werkgere-

lateerd verzuim en niet-werkgerelateerd verzuim bovendien streng van elkaar gescheiden. 

Werknemers zijn dan (via hun werkgevers) verzekerd tegen ongevallen en beroepsziektes 

en zijn apart aangesloten bij een collectieve verzuimkostenverzekering die ook de loon-

doorbetaling op zich neemt. In Duitsland kan deze scheiding nog wel tot conflicten tussen 

ongevallen- en ziekteverzekeringen leiden over de vraag of een ziekte werkgerelateerd is of 

niet. 

 

In alle vier onderzochte landen wordt wel gesproken over het invoeren van financiële prik-

kels. In Duitsland zijn sommige UVT’s bijvoorbeeld overgestapt naar variabele premiesys-

temen om bedrijven met minder verzuim te belonen. In Denemarken is deze aanpak op 

grond van de weerstand van werkgevers niet gekozen. 

 

Interne en externe experts 

In alle vier onderzochte landen zijn werkgevers verplicht minstens een van hun medewer-

kers aan te wijzen als preventiemedewerker. Deze ondersteunt en adviseert de werkgever 

bij bepaalde arbo-activiteiten, zoals het inventariseren van de risico’s en het opstellen van 

arbobeleid. De uitzondering voor kleine bedrijven die in Nederland bestaat, hebben andere 

landen niet. Zoals al gezegd gaan Duitsland en Denemarken nog verder door het opzetten 

van een arbocomité te eisen waarbij de preventiemedewerker aansluit. De preventiemede-
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werkers moeten de mogelijkheid krijgen expertise op het gebied van arbeidsomstandighe-

den op te bouwen. 

 

Waar het gaat over de inzet van externe arbodeskundigen verschillen de landen sterk van 

elkaar. Nederland is in deze context een veeleisend land waar bedrijven vrijwel allemaal 

externe deskundigheid in moeten huren. Dit vloeit voort uit de in de EU unieke, lange loon-

doorbetalingsplicht bij alle ziekten waardoor externe ondersteuning noodzakelijk wordt. 

Ook in Duitsland spelen de vakkrachten voor arbeidsveiligheid, die overigens niet altijd ex-

tern worden ingehuurd, een belangrijke rol. Zij hebben, net als in Nederland, een advise-

rende en toetsende rol. In het Verenigd Koninkrijk en in Denemarken is de ondersteuning 

door externe arbodeskundigen niet verplicht. Toch laten zich veel bedrijven wel degelijk 

adviseren. Opvallend is de aanpak in Denemarken waar de arbeidsinspectie bedrijven kan 

aanwijzen die verplicht van externe ondersteuning gebruik moeten maken. 

 

Over het algemeen wordt volgens de respondenten in Europa de voorkeur gegeven aan in-

terne boven externe experts. De redenering achter deze voorkeur is dat een interne des-

kundige meer zicht heeft op de dagelijkse praktijk en de daadwerkelijke situatie binnen het 

bedrijf. 

 

Toezicht 

In alle onderzochte landen wordt uiteraard toegezien op de naleving van het arbobeleid. De 

manier waarop dit gebeurt verschilt. Nederland heeft in vergelijking met de andere landen 

het meest eenvoudige systeem van handhaving, doordat er een inspectieorganisatie be-

staat die gericht bedrijven controleert. Duitsland is hier het tegenovergestelde van. Elke 

deelstaat heeft afzonderlijke arbeidsinspecties met verschillende inspectiepraktijken. Bo-

vendien moeten zij hun inspecties afstemmen met de inspecties van de UVT’s. De HSE in 

het Verenigd Koninkrijk legt de nadruk op voorlichting in plaats van controle. In Denemar-

ken worden daarentegen alle beginnende bedrijven ‘gescreend’ en mogelijk verder geïn-

specteerd. Daarnaast kunnen bedrijven een certificaat halen waardoor inspecties worden 

voorkomen. 

2.3 Conclusie: Nederlandse arbostelsel vergeleken 

Op basis van de vergelijking van de arbostelsels in Nederland, Duitsland, Verenigd Konink-

rijk en Denemarken kunnen we concluderen dat er wel degelijk verschil bestaat tussen de 

manieren waarop de diverse landen vorm geven aan hun arbobeleid. Toch zijn er veel over-

eenkomsten. Op de volgende punten lijken de landen sterk op elkaar: 

 Opbouw van de wetgeving: in meerdere landen bestaat algemene wetgeving die vooral 

op doelbepalingen baseert en de kaderrichtlijn ‘vertaalt’. Deze wetgeving wordt vaak na-

der ingevuld door aanvullende, niet-wettelijke bepalingen. 

 De landelijke overheid is in alle gevallen verantwoordelijk voor het arbobeleid en wordt 

bijgestaan door landelijke sociale partners. 

 Werkgevers en werknemers moeten gezamenlijk invulling geven aan het arbobeleid op 

bedrijfsniveau. Hiervoor zijn vaststaande medezeggenschapsstructuren vereist. 

 Werkgevers moeten interne deskundigen (preventiemedewerkers) aanwijzen die advies 

en ondersteuning bieden bij het opstellen van arbobeleid. 

 Inspecties worden uitgevoerd om te controleren of bedrijven de wetgeving naleven. 



 40 

Daarnaast zijn er echter duidelijke verschillen te zien niet alleen in de manier waarop het 

beleid is ingericht, maar ook in de nadruk die op de verschillende onderdelen wordt gelegd. 

Door de vergelijking met andere landen wordt duidelijk wat de bijzondere aspecten van het 

Nederlandse stelsel zijn. Dit leidt tot de volgende conclusies: 

 De verantwoordelijkheid die toebedeeld wordt aan sectorale sociale partners in de con-

cretisering van de landelijke wetgeving in de vorm van arbocatalogi en branchespecifieke 

RI&E’s is kenmerkend voor het Nederlandse stelsel. 

 De financiële prikkel die van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte uitgaat, bestaat in de 

andere drie landen niet. 

 Nederland is het enige van de drie landen dat niet tussen werkgerelateerd en niet-

werkgerelateerd verzuim onderscheid maakt (risque social).  

 Nederland beschikt niet over een overheidsinstituut dat zowel technisch als beleidsjuri-

disch advies geeft aan de overheid. 

 Het Nederlandse stelsel heeft een relatief eenvoudige structuur en geen regionale acto-

ren nodig. 

 In de handhaving richt zich Nederland alleen op inspectie en minder op voorlichting. 

 

Vooral de eerste twee punten – de sectorale verantwoordelijkheid en de financiële prikkel – 

zijn kernelementen van het Nederlandse systeem. De andere landen leggen de nadruk op 

andere factoren. Om een overkoepelend beeld te geven zijn in tabel 2.1 de kernpunten van 

de onderzochte arbostelsels weergegeven.
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Tabel 2.1 Arbostelsels vergeleken 

Thema Nederland Duitsland Verenigd Koninkrijk Denemarken 

Wetgeving Arbowet, -besluit, -regeling ver-

talen EU-richtlijn door naar Ne-

derlandse situatie. Vooral doelbe-

palingen, specifieke invulling op 

sectorniveau: arbocatalogi, secto-

rale RI&E en CAO-afspraken. 

Arbo- en verzuimbeleid gekoppeld 

door loondoorbetaling bij ziekte 

en verplichte re-integratie 

Omvangrijk stelsel van landelijke 

wetgeving, verordeningen, regels. 

Daarnaast bindende richtlijnen 

van ongevallenverzekeraars 

(UVTs). Wetgeving vooral doelbe-

palingen, regels en richtlijnen 

geven specifieke invulling. Daar-

door deels middelvoorschriften. 

Landelijke wetgeving, werkgevers 

en werknemers moeten samen 

verantwoordelijk zijn voor arbo.  

EU-principes omgezet, zo weinig 

mogelijk extra eisen. Werkgevers 

zijn aansprakelijk bij dodelijk on-

geluk. Aanvullende gedragscodes 

schrijven procedures voor arbo-

beleid voor. 

Algemeen arbowet en specifieke-

re bepalingen, sluiten aan bij EU 

richtlijn. Vooral doelbepalingen, 

steeds meer ruimte voor bedrij-

ven. Werknemers verplicht verze-

kerd voor arbeidsongevallen en 

beroepsziekten. Specifieke regels 

mogen in CAO’s vastgelegd wor-

den. 

Actoren landelijk Landelijke overheid verantwoor-

delijk voor beleid.  

Sociaal-economische raad advi-

seert regering.  

Geen regionaal aspect. 

Landelijke overheid verantwoor-

delijk voor wetgeving, advies van 

sociale partners en experts. Deel-

staten verantwoordelijk voor im-

plementatie. Wettelijke ongeval-

lenverzekeraars stellen eigen re-

gelgeving op en handhaven deze. 

Coördinatie van activiteiten is 

uitdaging voor de toekomst. 

Ministers verantwoordelijk voor 

arbobeleid. Noord-Ierland apart. 

Health and Safety Executive 

(HSE, tripartit) adviseert de 

overheid en is verantwoordelijk 

voor het toezicht. 

In uitgezonderde sectoren zijn 

regionale overheden verantwoor-

delijk voor het toezicht. 

Landelijke overheid, ondersteund 

door nationaal instituut en orgaan 

voor schadeclaims, verantwoor-

delijk voor wetgeving. Overlegor-

gaan van sociale partners 

(DWEC) adviseert regering. Zowel 

landelijke als sectorale sociale 

partners (deelraden) vertegen-

woordigd. Geen regionaal aspect. 

Sectoren Sectoren belangrijk. Branchever-

enigingen en vakbonden werkten 

al samen in arboconvenanten, nu 

actief met branchespecifiek RI&E 

en arbocatalogi. Zo worden de 

algemene doelbepalingen op sec-

torniveau gespecificeerd. 

Overheidsbeleid niet sectoraal 

gestructureerd. Regelgeving richt 

zich op specifieke risico’s, niet 

sectoren. UVTs werken wel secto-

raal. Sectorale sociale partners 

vertegenwoordigd in UVTs, ma-

ken branchespecifiek beleid. 

Sectorale sociale partners hebben 

formele taak in het nationale be-

leidsvormingsproces. Op sector-

niveau geen activiteiten. 

Grote rol voor sociale partners, 

formele functie van DWEC. De 

overheid trekt het proces wel 

meer naar zichzelf toe en de rol 

van de sectoren wordt minder 

belangrijk. Invloed van sociale 

partners verschilt per sector. 

Bedrijven Werknemers betrokken bij arbo-

beleid. Medezeggenschap bij 

RI&E, arbodienst, arbobeleid. 

Werknemers moeten formeel be-

trokken worden bij arbobeleid 

(OR/PVT en veiligheidsmedewer-

Medezeggenschap verplicht, 

werknemers moeten meebeslis-

sen. Leden van ondernemings-

Nadruk op gezamenlijke verant-

woordelijkheid voor arbo. Ver-

plichte comités van werknemers 
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Thema Nederland Duitsland Verenigd Koninkrijk Denemarken 

Bij ziekte (al dan niet werkgerela-

teerd) moet de werkgever twee 

jaar lang het loon doorbetalen. 

Sterke financiële prikkel om aan 

veiligheid en re-integratie te wer-

ken. Verzekering mogelijk. 

Werkgever kan aansprakelijk ge-

steld worden voor eventuele let-

selschade bij niet-naleving van de 

wet. 

ker). Grotere bedrijven (20+) 

moeten Arbocomité opzetten. 

UVT’s betalen schade bij risque 

professionnel. Bij niet-

werkgerelateerd verzuim betaalt 

de zorgverzekeraar na zes weken 

het loon door. Geen financiële 

prikkel voor werkgever. Werkge-

ver alleen aansprakelijk voor on-

gevallen waar opzet kan worden 

aangetoond. 

raad worden aangewezen tot vei-

ligheidsvertegenwoordigers. 

Bij ziekte (ongeacht oorzaak) be-

taalt werkgever een deel van het 

loon door voor 28 weken. Werk-

gevers verplicht verzekerd tegen 

schadeclaims. Sociale verzekering 

voor werkgerelateerd ziektever-

zuim. Bedrijven/organisaties (als 

rechtspersoon) ook aansprakelijk 

voor letselschade. 

voor arbeidsomstandigheden.  

Werknemers zijn verplicht door 

werkgever verzekerd tegen ar-

beidsongevallen/beroepsziekten. 

Werkgever betaald bijdrage. Pre-

miebedrag staat vast. Geen fi-

nanciële prikkel voor werkgever. 

Risque social: Loondoorbetaling 

bij ziekte (ongeacht oorzaak) 

voor 3 weken, daarna collectieve 

verzekering. 

Interne en externe experts Verplichte ondersteuning door 

kerndeskundigen, waar nodig 

door externe arbodienstverlener. 

Bij akkoord van relevante werk-

nemersvertegenwoordigers, is 

een individuele keuze van arbo-

dienstverlening mogelijk.  

Interne ondersteuning door pre-

ventiemedewerker verplicht. Bij 

kleinere bedrijven (<25) kan dit 

de werkgever zelf zijn. 

Vakkrachten voor arbeidsveilig-

heid en bedrijfsartsen verplicht 

(extern en intern). Belangrijkste 

implementatieschakel. Adviseren, 

attenderen, ondersteunen werk-

gever 

Daarnaast interne veiligheidsme-

dewerker. 

Geen verplichte externe onder-

steuning, wel vrijwillig. Register 

van arbodeskundigen wordt opge-

steld om markt transparant te 

maken. 

Interne ondersteuning verplicht 

door aangewezen werknemers of 

veiligheidsvertegenwoordigers. 

Sinds 2004 niet meer generiek 

verplichte ondersteuning van ex-

terne deskundige. Arbeidsinspec-

tie kan wel bedrijven aanwijzen 

die verplicht ondersteuning moe-

ten inhuren. 

Interne deskundigen verplicht 

betrokken bij RI&E en arbobeleid. 

Toezicht Arbeidsinspectie verantwoordelijk 

voor handhaving. Geen voorlich-

tende taak. Wel overleg met soci-

ale partners over manier en focus 

van inspecties.  

Intensieve monitoring en evalua-

tie van uitkomsten van beleid. 

Inspecties van zowel UVT (lande-

lijk, sectoraal) en deelstaten (op 

deelstaatsniveau, heel bedrijfsle-

ven). Handhaving en advies. Boe-

tes en stilleggen mogelijk. Coör-

dinatie van handhavingsactivitei-

ten is een knelpunt waaraan ge-

werkt wordt. 

HSE en lokale overheden verant-

woordelijk voor toezicht, m.u.v. 

de spoorwegen. Werken samen in 

‘liason committee’. Voornamelijk 

voorlichting en advies. Ongeval-

len worden gemonitord. Daar-

naast gerichte inspecties. Waar-

schuwingen en boetes mogelijk. 

Grote arbeidsinspectie, drie regi-

onale afdelingen. Op basis van 

een screening van alle nieuwe 

bedrijven worden risicovolle be-

drijven geïdentificeerd. Gekop-

peld aan arbodienstverplichting. 

Bedrijven kunnen certificaat ha-

len, voorkomt inspectie.   

 Bron: Research voor Beleid 2011 
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3 Nederlandse arbo-outcome in Europees verge-
lijkend perspectief 

De arbostelsels die in voorgaand hoofdstuk zijn beschreven, moeten leiden tot bepaalde 

outcomes. We onderscheiden prestatie-outcomes en final outcomes. Prestatie-oucomes zijn 

de activiteiten die op de werkvloer worden genomen om de veiligheid en gezondheid van 

werknemers te beschermen. De prestatie-outcomes moeten weer leiden tot de final outco-

mes, zoals minder arbeidsongevallen, een betere perceptie van veiligheid en dergelijke. In 

onderstaand hoofdstuk plaatsen wij de Nederlandse arbo-outcomes in Europees perspectief. 

De focus ligt op Nederland en de drie onderzochte landen. Als vergelijkingskader worden de 

andere Europese landen in de analyse meegenomen. Omdat er aan een vergelijking van de 

gegevens over arbo-outcomes nog veel haken en ogen kleven, begint het hoofdstuk met 

een beschrijving van kwaliteit van de beschikbare gegevens. 

3.1 Europese cijfers: bronnen en indicatoren 

Het ligt voor de hand om voor een vergelijking van arbo-outcomes in eerste instantie naar 

de geregistreerde arbeidsongevallen te kijken. In veel landen bestaan registratiesystemen 

op het gebied van arbeidsomstandigheden, waarin bijvoorbeeld het aantal ongelukken 

wordt geregistreerd. Voor een vergelijking tussen landen zijn deze landenspecifieke data 

vaak niet bruikbaar.  

 

Landelijke data zijn namelijk niet verzameld met internationale vergelijking als doel. Dit 

heeft als gevolg dat gebruikte criteria en de methode voor dataverzameling tussen landen 

behoorlijk verschillen. Er liggen bijvoorbeeld verschillende definities aan de data ten grond-

slag of de mate van onderrapportage verschilt. Data zijn dan wel aanwezig, maar geven 

mogelijk een verkeerd beeld weer. Definities van werkgerelateerde ziektes zijn vaak afhan-

kelijk van de wetgeving en verkeersongelukken tijdens werktijd worden in sommige landen 

wel en in andere landen niet als werkgerelateerd opgevat. Het aantal dodelijke ongelukken 

is dermate klein dat een vergelijking van landen geen valide conclusies op zou leveren. In 

sommige landen is informatie bovendien niet beschikbaar of achterhaald, terwijl in andere 

landen deze informatie wel aanwezig is.1 

 

Om deze methodologische reden richten we ons tot datasets waarbij criteria en methode 

voor dataverzameling in alle deelnemende Europese landen nagenoeg gelijk zijn. Dit zijn: 

 de European Working Conditions Survey (EWCS); 

 de European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER); 

 de Labour Force Survey (LFS) (uitgevoerd door Eurostat); 

 Eurostat-cijfers over economische kerngegevens; 

 gegevens van de OECD over arbeidsproductiviteit. 

 

                                                        
1 Zie ook: Kreis, J., W. Bödeker (2004), Indicators for work-related health monitoring in Europe, Essen. 
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Ook bij deze vergelijkende datasets is voorzichtigheid geboden. Hoewel de dataverzameling 

die ten grondslag ligt aan deze bronnen over het algemeen zorgvuldig is, is het de vraag of 

een vergelijking van landen op basis van deze bronnen de situatie in de landen recht doet. 

Hierbij spelen een aantal methodologische bedenkingen waarop we hieronder dieper in-

gaan. 

 

Behalve de economische kerngegevens die Eurostat levert, gaat het bij bovenstaande bron-

nen om grootschalige enquêtes. Dit heeft veel voordelen ten opzichte van officiële registra-

tiedata. Zo worden in elk land dezelfde vragen gesteld aan werknemers en werkgevers. 

Daarnaast wordt de aandacht gericht op de vergelijkbare aspecten van arbo-outcome: de 

activiteiten, de ervaringen en de percepties van betrokkenen. Overkoepelende vragen wor-

den getoetst door meer specifieke vragen zodat een beter beeld ontstaat van de daadwer-

kelijke situatie in een land. 

 

Toch is ook op deze gegevens wel iets aan te merken, met name wanneer het gaat om de 

vergelijkbaarheid van de statistieken. De belangrijkste vertekende factor is de manier 

waarop de vragen in de verschillende landen worden opgevat. In een land waar arbobeleid 

veel publieke aandacht krijgt, zullen mensen waarschijnlijk ook meer bewust zijn van de 

risico’s die zij op hun werk tegenkomen. In een land waar hier geen aandacht aan besteed 

wordt, voelen mensen zich misschien zelfs veiliger omdat zij niet op de hoogte zijn van de 

risico’s. Daarnaast is het waarschijnlijk dat de enquêtes een positiever beeld schetsen dan 

de feitelijke werkelijkheid. De bedrijven die helemaal geen aandacht besteden aan arbeids-

omstandigheden zijn minder geneigd om mee te doen aan een enquête. Bovendien speelt 

sociale wenselijkheid een rol. Het is de vraag in welke mate deze vertekening de internati-

onale vergelijkbaarheid beïnvloedt.  

 

Ondanks de beperkingen geven de cijfers een indicatie van de arbo-outcomes in de ver-

schillende landen. Om zo goed mogelijk rekening te kunnen houden met mogelijke verteke-

ningen, hebben wij onderstaande tabellen voorgelegd aan de respondenten in de vier on-

derzochte landen. Hun commentaar op de uitkomsten is meegenomen in onderstaande ana-

lyse. 

3.2 Europese cijfers: resultaten 

In onderstaand overzicht wordt een selectie van gegevens gepresenteerd die een beeld ge-

ven van de arbo-outcomes in verschillende Europese landen. We beginnen met een selectie 

van landen op basis van economische kerngegevens. De economische structuur van een 

land is immers van grote invloed op de arbo-outcome. Een economie met veel landbouw en 

zware industrie zal waarschijnlijk hogere ongevallencijfers hebben dan een economie met 

een grote dienstensector. Het is van belang dat we Nederland vergelijken met landen die 

hun arbobeleid vanuit dezelfde uitgangspositie vormgeven. 

 

Vanwege de grote hoeveelheid variabelen die in de diverse surveys gemeten wordt, hebben 

wij een aantal kernvariabelen geselecteerd waarop wij onze vergelijking baseren. We kie-

zen voor overkoepelende vragen die voor de vergelijking bruikbaar zijn en waarbij weinig 

methodologische bezwaren meewegen. Wel hebben we in enkele gevallen specifiekere vari-

abelen meegenomen om het algemene beeld dat ontstaat te toetsen. Daarnaast lichten we 
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bij elke vraag kort toe wat de vergelijkbaarheid van de uitkomsten eventueel zou kunnen 

beïnvloeden.  

 

 

3.2.1  Economische kerngegevens 

Hieronder presenteren we de economische kerngegevens van de 27 lidstaten van de EU die 

mede van belang zijn bij het vergelijken van de arbo-outcome. De volgende achtergrondva-

riabelen zijn van grote invloed op zowel de prestatie-outcome als de final outcome van ar-

bobeleid: 

 sectorale verdeling in economie 

 verdeling typen beroepen 

 verdeling verschillende grootteklassen bedrijven 

 arbeidsproductiviteit 

De arbeidsomstandigheden en bijbehorende arborisico’s verschillen sterk tussen sectoren 

(landbouw, industrie en diensten) en tussen typen beroepen. Ook de grootte van bedrijven 

speelt een rol: in grotere bedrijven is de kans groter dat er een gedocumenteerd arbobeleid 

is. De gegevens over de verdeling van werknemers over de verschillende sectoren zijn ver-

zameld door nationale statistische bureaus of centrale banken.  

 

Figuur 3.1 Verdeling werknemers naar sectoren (%, 2009) 
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Bron: Eurostat, 2009 

 



 46 

In deze grafiek valt op dat in Nederland een hoog percentage werknemers in de diensten-

sector actief is. Alleen in het Verenigd Koninkrijk ligt dit percentage nog iets hoger. Dene-

marken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben allemaal een vergelijkbaar klein per-

centage werknemers in de landbouw. Het aandeel werknemers in de industrie is in Duits-

land iets hoger dan in de andere onderzochte landen. Voor de rest is de sectorale verdeling 

goed vergelijkbaar. 

 

De landen met een opvallend andere structuur van de economie liggen vooral in Oost- en 

Zuid-Europa. In deze landen is vaak een groter aandeel werknemers werkzaam in de land-

bouw en de industrie waar de risico’s op ongevallen en beroepsziektes duidelijk verschillen 

van de situatie in de dienstensector. Om die reden zijn deze landen minder geschikt voor 

een vergelijking met Nederland op arbogebied. 

 

Eurostat verzamelt ook gegevens over de verdeling van werkenden over verschillende be-

roepscategorieën. 

 

Figuur 3.2 Verdeling werkgelegenheid naar beroepscategorieën (%, 2009) 
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 Bron: Eurostat, 2009 
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Voor een deel zijn deze gegevens natuurlijk een weerspiegeling van de sectorale opbouw 

van de economie. Zo zien we dat in alle vier onderzochte landen het percentage elementai-

re beroepen klein is. In het Verenigd Koninkrijk zijn verhoudingsgewijs veel mensen in lei-

dinggevende functies actief, terwijl in Duitsland het aandeel van technici en vakspecialisten 

relatief groot is. In Nederland zijn relatief veel mensen werkzaam in leidinggevende func-

ties en intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen. Verder vertonen de onder-

zochte landen geen grote verschillen. 

 

De landen waar veel mensen werkzaam zijn als bedieningspersoneel van machines en in-

stallaties en in elementaire beroepen en daardoor afwijken van onze selectie zijn wederom 

vooral Oost- en Zuid-Europese landen. Bulgarije, Roemenië en Spanje vallen op. Hierbij 

gaat het vaak om laaggeschoold werk in de agrarische sector en werk in fabrieken. In de 

meeste gevallen moeten werknemers in deze functies lichamelijk zwaarder werk verrichten 

dan in de functies die in Nederland vaker terugkomen. 

 

Vervolgens kijken we naar de grootteklasse van bedrijven in de verschillende landen. Het is 

bekend dat grotere bedrijven over het algemeen actiever zijn op het gebied van arbeidsom-

standigheden dan kleine bedrijven.1 Over de verdeling van de werkgelegenheid naar groot-

te van het bedrijf heeft Eurofound in de European Working Conditions Survey van 2005 ge-

gevens verzameld door middel van een enquête onder werknemers. Hierbij moet wel ver-

meld worden dat gevraagd is naar de grootte van de vestiging waar iemand werkzaam is, 

dus niet het bedrijf als geheel als dit meerdere vestigingen heeft.  

 

                                                        
1 M. Giaccone (2010): Health and safety at work in SMEs: Strategies for employee information and consultati-

on. Dublin: Eurofound. 
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Figuur 3.3 Verdeling werknemers naar grootteklassen bedrijven (%, 2005) 
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Bron: Eurofound, EWCS 2005 

 

Uit deze dataset blijkt dat in Nederland, in vergelijking met de andere drie onderzochte lan-

den veel mensen in kleine en micro bedrijven werkzaam zijn. In vooral de zuidelijke landen 

(bijvoorbeeld Griekenland) en de Oost-Europese landen (bijvoorbeeld Roemenie), is het 

percentage van kleine en micro bedrijven echter aanzienlijk hoger dan in Nederland. Vooral 

in het Verenigd Koninkrijk zijn verhoudingsgewijs veel grote bedrijven actief, net als in De-

nemarken, waar het aandeel werknemers in de grote bedrijven echter weer minder is dan 

in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Deze verschillen zijn belangrijk om mee te nemen 

in de analyse van de gegevens over arbo-outcome.  

 

De European Working conditions survey besteedt ook aandacht aan het soort dienstverband 

waarin werknemers werkzaam zijn. Werknemers die in vast dienstverband werken, zijn 

vaak beter op de hoogte van arbeidsrisico’s dan bijvoorbeeld werknemers die door een uit-

zendbureau worden uitgezonden. Onderstaand figuur geeft de verdeling van de verschillen-

de contracttypes weer. 
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Figuur 3.4 Verdeling werknemers naar contracttype (%, 2010) 
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Bron: EWCS, 2010 

 

Nederland heeft in vergelijking met de andere onderzochte landen relatief minder werkne-

mers met een contract voor onbepaalde tijd. Het aandeel uitzendwerk is in Nederland rela-

tief hoog (alleen België, Spanje en Cyprus scoren hoger). Sommige nieuwe lidstaten, zoals 

Roemenië en Litouwen, hebben juist een hoog aandeel werknemers met een contract voor 

onbepaalde tijd. In de zuidelijke lidstaten zijn veel mensen in overige soorten dienstver-

banden werkzaam, bijvoorbeeld als zelfstandigen. 

 

Een andere achtergrondvariabele waarmee rekening dient te worden gehouden, is arbeids-

productiviteit. De meestgebruikte maat voor arbeidsproductiviteit is het Bruto Nationaal 

product (BNP) per gewerkt uur. De bron hiervoor is de ‘Annual National Accounts’ dataset 

van de OECD.  
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Figuur 3.5 Arbeidsproductiviteit uitgedrukt in BNP per gewerkt uur (2009) 
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 Bron: OECD. Alleen OECD-leden zijn opgenomen in de dataset, zodat niet over de EU-27 kan worden gerapporteerd. 

Deze dataset laat zien dat de arbeidsproductiviteit in Nederland relatief hoog is in vergelij-

king met de andere drie onderzochte landen. Nederland staat met 56,4 op de vierde plaats 

van de EU-19, terwijl Duitsland (53,3) en vooral het Verenigd Koninkrijk (47,6) en Dene-

marken (46,3) een stuk minder productief zijn. Wanneer wordt gekeken naar de positie van 

deze vier landen ten opzichte van de EU-19, valt op dat ze rond of boven het gemiddelde 

scoren.  

 

Uit deze gegevens blijkt dat de economische context in Nederland grotendeels vergelijkbaar 

is met de onderzochte landen. Alleen de verdeling van grote en kleine bedrijven in de eco-

nomie verschilt deels van de andere landen. De gegevens van de zuidelijke en Oost-
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Europese lidstaten daarentegen wijzen op een duidelijk andere context. Om de vergelijking 

van de arbo-outcomes overzichtelijk te houden, worden deze landen in het vervolg niet 

meer meegenomen. De Esener-enquête bevestigt dat deze landen op het gebied van ar-

beidsomstandigheden inderdaad achterlopen, zodat zij voor onderhavig onderzoek minder 

relevant zijn. De volgende landen, die qua economische achtergrond lijken op Nederland, 

hebben wij voor de volgende analyse geselecteerd:  

 België 

 Denemarken 

 Duitsland 

 Finland 

 Frankrijk 

 Ierland 

 Luxemburg 

 Oostenrijk 

 Verenigd Koninkrijk 

 Zweden 

 

Naast de selectie van landen op basis van de economische kerngegevens brengen we ook al 

een voorlopige typering aan. Zo wordt in het vervolg van dit hoofdstuk rekening gehouden 

met de sociale zekerheidssystemen van de verschillende landen. Hierbij maken we gebruik 

van de typologie van Esping-Andersen.1 Deze typologie is weliswaar verouderd. Bij gebrek 

aan een alternatief is de indeling echter in deze context wel bruikbaar. Zo hanteren wij de 

volgende clusters van landen: 

 liberaal: Ierland, Verenigd Koninkrijk (blauw) 

 sociaal-democratisch: Denemarken, Finland, Zweden, Nederland (oranje) 

 corporatistisch: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk (geel) 

 

Eurofound deelt Nederland in het rapport over de European Working Conditions Survey van 

2005 in bij de sociaal-democratische landen in. Die indeling zullen wij hier volgen.2 Neder-

land kan echter gezien worden als een hybride systeem: het heeft zowel sociaal-

democratische kenmerken (zoals een vast basispensioen) als corporatistische kenmerken 

(relatief beperkte verlofregelingen, aanvullende pensioenen per branche geregeld).3   

 

3.2.2  Prestatie-outcomes 

De veronderstelling bij dit onderzoek is dat er een relatie bestaat tussen het arbostelsel en 

de arbo-outcome van een land. Het idee is dat arbobeleid leidt tot bepaalde acties op de 

werkvloer die weer leiden tot betere arbeidsomstandigheden (zie het conceptueel model in 

hoofdstuk 1). Wanneer we op zoek zijn naar de landen met de ‘beste’ uitkomsten van hun 

arbobeleid moeten we daarom ook en vooral kijken naar wat er gedaan wordt op de werk-

vloer. De indicatoren die een beeld schetsen van de situatie zijn de volgende: 

                                                        
1 Esping-Andersen, G. (1990): The three worlds of welfare capitalism. Cambridge: Polity press. 
2 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2005). Fourth European Wor-

king Conditions Survey. Luxembourg: Office for official publications of the European Communities. 
3 CPB/SCP (2003). Sociaal Europa. Europese Verkenning Nr 1 (bijlage bij Staat van de Europese Unie 2004). 

Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
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 werkgevers met gedocumenteerd arbobeleid 

 aandacht voor arbeidsomstandigheden bij bedrijven 

 interne controle van werkplekken  

 externe controle van bedrijven 

 medezeggenschap 

 

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (OSHA) heeft hierover 

gegevens verzameld in de Europese bedrijvenenquête naar arbobeleid, in het bijzonder 

nieuwe en opkomende arbeidsrisico’s (ESENER). Deze enquête is in het voorjaar van 2009 

afgenomen bij bedrijven met minstens tien werknemers in alle economische sectoren, be-

halve landbouw, bosbouw en visserij, huishoudens en extraterritoriale organisaties. In to-

taal zijn 28.649 managers en 7.226 arbofunctionarissen/werknemersvertegenwoordigers 

veiligheid en gezondheid op het werk ondervraagd in de 27 EU-lidstaten, Kroatië, Turkije, 

Noorwegen en Zwitserland. 

 

De volgende vragen trachten we per indicator op basis van de cijfers te beantwoorden: 

 Wie doet het goed? 

 Wie doet het minder goed? 

 Waar staat Nederland? 

 Is er een clustering van landen? 

 

De vragen die aan werkgevers op deze terreinen gesteld werden zijn de volgende: 

 Is er een gedocumenteerd beleid, een managementsysteem of actieplan op het gebied 

van arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid in uw vestiging? 

 Worden problemen op het vlak van arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid 

(arbo) regelmatig, af en toe of bijna nooit besproken op vergaderingen van het mana-

gement? 

 Worden de werkplekken in uw vestiging regelmatig gecontroleerd op arbeidsomstandig-

heden, gezondheid en de veiligheid als onderdeel van een risico inventarisatie en -

evaluatie (RI&E) of een vergelijkbare maatregel? 

 Heeft de Arbeidsinspectie in de afgelopen drie jaar de werkvloer bezocht om de arbeids- 

en veiligheidsomstandigheden en de gezondheid te controleren? 

 

Onderstaand tabel geeft de resultaten van de enquête weer, waarbij de kleuren het sociale 

zekerheidssysteem van het betreffende land weergeven. De landen zijn op basis van de 

eerste variabele gerangschikt. Het best presterende land staat steeds bovenaan. 
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Tabel 3.1 Algemeen arbobeleid (% vestigingen) 

 Gedocumenteerd 

arbobeleid 

Arbo regelmatig 

besproken in 

management-

vergaderingen 

Werkplekken 

regelmatig 

gecontroleerd 

De afgelopen drie 

jaar bezocht door  

de Arbeidsinspectie 

Verenigd Koninkrijk 97.62 59.97 97.14 56.65 

Ierland 96.13 55.17 92.99 53.43 

Zweden 91.31 66.26 84.08 43.38 

Finland 88.92 39.35 80.24 55.75 

Denemarken 88.06 53.26 90.99 71.68 

Nederland 78.99 59.62 79.03 37.78 

België 78.23 50.64 83.94 55.16 

Oostenrijk 70.5 30.52 87.83 72.93 

Frankrijk 63.39 42.77 65.11 43.84 

Duitsland 54.02 31.94 78.35 63.65 

Luxemburg 45.22 38.08 52.95 37.11 

Bron: OSHA, ESENER 2009 (bevraging werkgevers > 10 werknemers). 

 

Op het gebied van algemeen arbobeleid zien we dat vooral Ierland, het Verenigd Koninkrijk, 

Denemarken, Finland en Zweden hoog scoren. Frankrijk en Duitsland scoren lager. Neder-

land scoort gemiddeld, vergelijkbaar met België. Verassend duidelijk te zien is de clustering 

van sociale zekerheidssystemen: de liberale landen scoren het hoogst, de sociaal-

democratische landen scoren gemiddeld en de corporatistische landen scoren laag. Volgens 

sommige respondenten kan dit echter ook ermee te maken hebben dat in de Angelsaksi-

sche beleidscultuur meer nadruk wordt gelegd op papieren beleid, terwijl dit niet betekent 

dat er in de praktijk daadwerkelijke veranderingen plaatsvinden. Het is niet te achterhalen 

wat respondenten in de verschillende landen onder gedocumenteerd beleid verstaat en of 

deze opvattingen vergelijkbaar zijn. 

 

De aandacht voor arbeidsomstandigheden op het niveau van management geeft voor een 

groot deel hetzelfde beeld, ook al doen Zweden en Nederland het hier in vergelijking beter 

dan op het gebied van gedocumenteerd arbobeleid, terwijl Finland laag scoort en Duitsland 

nog lager. Het valt op dat in alle landen aanzienlijk meer bedrijven aangeven over gedocu-

menteerd arbobeleid te beschikken dan er bedrijven zijn die arbeidsomstandigheden regel-

matig met het management bespreken. 

 

Bij de vraag naar de interne controles van werkplekken geven de liberale landen Verenigd 

Koninkrijk en Ierland opnieuw het gunstigste beeld. Ook Denemarken scoort goed, net als 

de andere sociaal-democratische landen. Frankrijk en Luxemburg doen het net als bij de 

voorgaande indicatoren minder goed, terwijl Duitsland en Oostenrijk iets beter scoren. Ne-

derland scoort iets lager dan gemiddeld, maar met 79% nog wel redelijk hoog. Gezien de 

hoge scores is het niet te verwachten dat werkgevers bij de beantwoording van deze vraag 

inderdaad een formele RI&E in gedachten hebben. Onze respondenten in de vier onderzoch-

te landen geven aan dat een dergelijke interpretatie van de cijfers een te positief beeld zou 

schetsen. Toch zijn werkgevers kennelijk van mening dat zij goed zicht houden op de risi-

co’s. 
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Wat betreft bezoeken door de arbeidsinspectie komt een iets ander beeld naar voren: voor-

al de corporatistische landen Oostenrijk, Denemarken en Duitsland hebben hier hoge sco-

res. De liberale landen scoren gemiddeld, terwijl de inspectiedruk in Nederland kennelijk 

ook minder hoog wordt ervaren. Een kanttekening bij deze vraag is dat bedrijven niet altijd 

de verschillende instanties uit elkaar kunnen houden. Zo is het mogelijk dat bijvoorbeeld 

inspecties door de brandweer gezien worden als inspecties van de arbeidsinspectie. Toch is 

het belangrijk te constateren dat er, op basis van deze cijfers, geen direct verband lijkt te 

bestaan tussen inspectiedruk en (aandacht voor) arbobeleid op bedrijfsniveau. 

 

Om deze cijfers te toetsen, kan het handig zijn om naar de specifieke invulling van beleid 

te kijken. In het ESENER-onderzoek zijn ook vragen gesteld over maatregelen op het ge-

bied van psychosociale risico’s. De scores van de landen ten opzichte van elkaar zouden 

overeen moeten komen met het beeld dat uit de algemene vragen naar voren komt. De drie 

hoofdvragen op dit gebied zijn: 

 Beschikt uw vestiging over een procedure om werkgerelateerde stress aan te pakken? 

 Bestaat er een procedure om intimidatie of pesterijen aan te pakken? 

 Bestaat er een procedure om met werkgerelateerd geweld om te gaan? 

 

Tabel 3.2 geeft de antwoorden op deze vragen weer. 

 

Tabel 3.2 Beleid op het gebied van psychosociale risico’s (% vestigingen) 

 Procedure voor werk-

gerelateerde stress 

(%) 

Procedure voor intimi-

datie of pesterijen (%) 

Procedure voor werkge-

relateerd geweld (%) 

Zweden 68,17 71,59 60,82 

Verenigd Koninkrijk 57,32 80,41 71,15 

Ierland 56 87,77 67,25 

Finland 47 62,78 45,57 

Denemarken 39,93 32,8 30,79 

Nederland 33,58 51,5 38,2 

België 32,91 66,31 49,62 

Luxemburg 18,48 17,58 14,17 

Oostenrijk 18,44 7,34 3,4 

Frankrijk 15,87 21,03 22,35 

Duitsland 15,21 18,15 9,16 

Bron: OSHA, ESENER 2009 (bevraging werkgevers > 10 werknemers). 

 

Ondanks de specifieke focus op psychosociale risico’s, geeft tabel 3.2. voor een groot deel 

hetzelfde beeld weer als tabel 3.1. Werkgevers in Zweden zijn, net als in de liberale landen, 

bijzonder actief in het formuleren van beleid voor deze risico’s. De corporatistische landen 

Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Oostenrijk scoren lager. Nederland zit opnieuw in het 

middenveld. Dit bevestigt en onderbouwt het beeld dat uit de algemene vragen naar voren 

komt.  

 

Tot slot geeft de indicator ‘medezeggenschap’ een indruk van de mate waarin werknemers 

inspraak hebben in de arbeidsomstandigheden.  
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Tabel 3.3 Formele werknemersvertegenwoordiging inzake arbeid, gezondheid en veilig-
heid op het werk 

 

Medezeggen-

schapsorgaan 

aanwezig in  

vestiging 

(OR/PVT/and

ers)? 

Vertegen-

woordiging 

van de vak-

bond aanwe-

zig in vesti-

ging? 

Commissie 

voor veilig-

heid, ge-

zondheid en 

welzijn aan-

wezig in ves-

tiging? 

Interne vei-

ligheidsver-

tegenwoordi-

ger 

Lid medezeg-

genschapsor-

gaan met ar-

botaak 

 Ja Ja Ja Ja Ja 

Denemarken 61,11% 65,29% 71,30% 88,82% . 

Luxemburg 57,12% . . 53,56% . 

Frankrijk 48,15% 28,23% 25,15%  . 

Nederland 47,13% 15,63% 27,31%  49,82% 

België 40,18% 42,95% 48,03% 58,03% . 

Ierland 38,99% 27,28% 46,10% 79,36% . 

Verenigd Ko-

ninkrijk 
37,13% 13,23% 37,81% 

84,75% . 

Finland 32,77% 59,46% 41,43% 74,43% . 

Duitsland 30,24% . 27,26% 71,45% . 

Oostenrijk 26,05% . 11,61%  . 

Noorwegen 24,58% 86,48% 44,17% 92,09% . 

Zweden . 73,29% 39,76% 80,07% . 

  Bron: OSHA, ESENER 2009 (bevraging werkgevers > 10 werknemers). 

In alle landen is er enige vorm van medezeggenschap aanwezig. Er zijn grote verschillen te 

zien die te maken hebben met institutionele keuzes. Zo hebben sommige landen geen ver-

plichting tot een formeel medezeggenschapsorgaan, maar is er een vertegenwoordiging van 

de vakbond of commissie voor veiligheid, gezondheid en welzijn die vergelijkbare taken 

vervult. Het is dan ook niet goed mogelijk om de landen te rangschikken op basis van pres-

taties. De rankschikking in de tabel is gebaseerd op de eerste kolom, waardoor Noorwegen 

en Zweden onderaan komen te staan, terwijl daar wel degelijk sprake is van werknemers-

vertegenwoordiging.1  

 

                                                        
1 Het beeld dat deze tabel schetst wordt niet herkend door Nederlandse deskundigen. Dit kan te maken hebben 

met onduidelijke terminologie die in verschillende landen anders wordt opgevat. Ook kan er vertekening op-
treden doordat er in het kader van de ESENER enquête geen bedrijven met minder dan tien werknemers be-
vraagd worden. 
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Tussenconclusies 

Op basis van alle voorgaande cijfers kunnen we concluderen dat er wel degelijk verschil be-

staat tussen de activiteiten van bedrijven op arbogebied in de verschillende landen. Vooral 

de liberale landen doen het in deze context goed, terwijl Nederland en andere sociaal-

democratische landen en middenpositie innemen. In deze landen zijn het opstellen van ge-

documenteerd arbobeleid en het controleren van werkplekken, al dan niet op basis van een 

formele RI&E, activiteiten die volgens deze gegevens door de meerderheid van bedrijven 

gedaan worden. In ruim de helft van bedrijven zijn arbeidsomstandigheden regelmatig on-

derwerp van besprekingen van het management. De inspectiedruk in de diverse landen 

loopt sterk uiteen en laat geen correlatie met de andere prestatie-indicatoren zien. 

 

 

3.2.3  Final outcome 

De prestatie-outcome die hierboven is gepresenteerd, dat wil zeggen aandacht voor en ac-

tiviteiten ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op de werkvloer, zou moeten lei-

den tot betere arbeidsomstandigheden. De betere arbeidsomstandigheden zouden dan weer 

moeten leiden tot minder ongevallen, minder werkgerelateerde ziekte en minder verzuim. 

Omdat ze de uiteindelijke outcome van arbobeleid beschrijven, noemen wij deze factoren 

final outcome-indicatoren. Hieronder presenteren wij hoe de verschillende landen op een 

aantal van dit soort indicatoren scoren. De indicatoren die we hiervoor gebruiken zijn: 

 Ongevallen op het werk; 

 Werkgerelateerde gezondheidsproblemen; 

 Blootstelling aan schadelijke factoren; 

 Perceptie van werknemers; 

 Ziekteverzuimpercentage. 

 

De data over ongevallen, werkgerelateerde gezondheidsproblemen en blootstelling aan risi-

cofactoren zijn afkomstig uit de Labour Force Survey 2007 (de ad hoc module over onge-

vallen op het werk en werkgerelateerde gezondheidsproblemen). De data zijn verzameld 

door Eurostat door middel van een survey onder personen van 15 jaar en ouder in de 27 

EU-lidstaten, Noorwegen en Kroatië.  

 

In de survey is gevraagd of mensen met de volgende arbogerelateerde factoren te maken 

hebben gehad: 

 Ongevallen op het werk in de laatste 12 maanden: hierbij zijn ook verkeersongevallen 

tijdens werktijd meegenomen, maar niet verkeersongevallen onderweg van of naar het 

werk. Deze vraag is gesteld aan personen die op enig moment gedurende de laatste 12 

maanden gewerkt hebben.  

 Werkgerelateerde gezondheidsproblemen: hierbij gaat het om gezondheidsproblemen die 

veroorzaakt of verergerd zijn door het werk, waar de respondent de afgelopen 12 maan-

den last van heeft gehad. Deze vraag is gesteld aan mensen die werken of in het verle-

den gewerkt hebben. 

 Blootstelling aan factoren die de fysieke of mentale gezondheid negatief kunnen beïn-

vloeden: het gaat hier om blootstelling die frequenter of intensiever is dan in het dage-

lijkse leven. Deze vragen zijn gesteld aan werkenden.  
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Tabel 3.4 Ongevallen op het werk, werkgerelateerde gezondheidsproblemen en bloot-
stelling aan schadelijke factoren (% respondenten) 

 Ongevallen op 

het werk in de 

laatste 12 

maanden  

Werkgerelateer-

de gezond-

heidsproblemen  

Blootstelling aan 

factoren die de 

fysieke gezond-

heid negatief kun-

nen beïnvloeden  

Blootstelling aan 

factoren die de 

mentale gezond-

heid negatief kun-

nen beïnvloeden  

Ierland 1,5 3,0 23,1 13,3 

Duitsland 2,3 5,2 14,0 15,8 

Nederland 2,5 10,9 38,9 36,7 

Verenigd Koninkrijk 2,9 4,6 42,2 38,0 

België 3,1 11,5 19,4 14,6 

Luxemburg 3,4 3,8 7,3 6,0 

Denemarken 4,9 12,9 27,1 21,3 

Oostenrijk 5,1 15,0 42,8 32,5 

Zweden 5,1 14,3 47,8 40,2 

Frankrijk 5,3 48,8* 70,0 49,0 

Finland 6,3 24,5 50,8 40,3 

Bron: Eurostat, LFS 2007. 

* In Frankrijk week de formulering van de vraag sterk af van de andere landen. 

 

Als we naar deze indicatoren kijken, valt meteen op dat er een heel ander beeld ontstaat 

dan men op basis van de prestatie-outcomes zou verwachten. Beginnend met de ongeval-

len op het werk is de opvallendste verschuiving dat Duitsland het op deze indicator, in te-

genstelling tot de prestatie-indicatoren, zeer goed doet. Ook Nederland scoort laag (in dit 

geval gewenst), net als de liberale landen. Finland en Zweden scoren relatief slecht, net als 

Frankrijk en Oostenrijk. Er valt geen clustering aan te brengen op basis van sociale zeker-

heidsstelsel of economische kerngegevens.  

 

De gerapporteerde werkgerelateerde gezondheidsproblemen geven ook geen eenduidig 

beeld weer. De liberale landen en Duitsland blijven relatief goed scoren. Finland, Zweden 

en Oostenrijk scoren opnieuw wat hoger (ongewenst). De percentages van Nederland en 

België gaan in relatie tot de eerste indicator onverwacht fors omhoog, waardoor Nederland 

in vergelijking een slechtere positie inneemt. Opnieuw is het moeilijk om groepen landen te 

identificeren die vergelijkbare resultaten vertonen. 

 

Bij de vragen over blootstelling aan verschillende factoren valt vooral op dat de verschillen 

tussen landen zeer groot zijn. Zo geven 70 procent van de Franse werknemers aan dat zij 

blootgesteld zijn aan factoren die de fysieke gezondheid negatief kunnen beïnvloeden, ter-

wijl het in Luxemburg er slechts 7 procent zijn. Duitsland en Ierland scoren nog steeds re-

latief goed, maar werknemers uit het Verenigd Koninkrijk rapporteren een hogere blootstel-

ling. Nederland scoort ook minder goed. In alle gevallen zijn de percentages hoger dan bij 

de gerapporteerde ongevallen en gezondheidsproblemen. 

 

Waarschijnlijk is hier sprake van over- dan wel onderrepresentatie doordat deze vragen 

door culturele verschillen en/of verschillen in de vraagstelling niet overal hetzelfde geïnter-

preteerd zijn door de respondenten. Zo is mogelijk dat in landen waar ook op de werkvloer 
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veel wordt gedaan aan arbeidsomstandigheden, het bewustzijn onder werknemers ook gro-

ter is, waardoor ze ongevallen en gezondheidsproblemen eerder als werkgerelateerd zullen 

beschrijven. Hetzelfde geldt voor de ervaren blootstelling aan factoren. 

 

Verder zijn er ook gegevens over het algemene veiligheidsgevoel van werknemers. Deze 

gegevens zijn afkomstig uit de European Working Conditions Survey, uitgevoerd door Euro-

found in 2010. 

 
Tabel 3.5 Perceptie werknemers, gezondheidsrisico’s en -gevolgen 

 % werknemers dat vindt dat ze 

gezondheids-  

of veiligheidsrisico's lopen  

op het werk 

% werknemers dat aangeeft dat 

hun werk voornamelijk negatie-

ve gevolgen heeft voor hun ge-

zondheid 

Denemarken 15,5 24,9 

Nederland 16,1 17,4 

Ierland 16,9 10,6 

Verenigd Koninkrijk 17,6 14,4 

Duitsland 19,1 21,9 

België 22,1 21,3 

Oostenrijk 22,1 30,1 

Frankrijk 24,6 25,6 

Finland 24,9 24,4 

Luxemburg 25,5 27,4 

Zweden 41,3 25,4 

Bron: Eurofound, EWCS 2010. 

 

Op deze perceptie-indicatoren is Nederland een van de best presterende landen, samen 

met Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Duitsland volgt in een middenpositie. 

De verschillen zijn echter niet bijzonder groot. Wel valt op dat in Zweden een bijzonder 

hoog percentage werknemers vindt dat ze gezondheids- of veiligheidsrisico’s lopen op het 

werk. Dit zou echter opnieuw te maken kunnen hebben met een hoger bewustzijn van mo-

gelijke risico’s. Wel lijkt hier weer een clustering naar sociale zekerheidsstelsel terug te 

komen, waarbij de liberale landen het relatief goed doen, de corporatistische landen relatief 

minder goed scoren en de sociaal-democratische landen zijn opgesplitst in een goed preste-

rend en een minder goed presterend deel. 

 

Het is moeilijk om op basis van deze cijfers conclusies te trekken over de final outcomes in 

de verschillende landen. Zij komen in ieder geval niet overeen met het beeld dat uit de 

prestatie-indicatoren naar voren kwam. Het valt op dat Duitsland, een van de onderzochte 

landen in onderhavig onderzoek, betere resultaten boekt op het gebied van final outcome 

dan op het gebied van prestatie-outcomes. Daarnaast blijven de liberale landen wel in de 

beter presterende helft, waar ook Nederland te vinden is. Het is echter zeer moeilijk om 

verklaringen te vinden voor de grote diversiteit aan uitkomsten. 

 

Ten slotte zijn de gegevens te vergelijken over het ziekteverzuimpercentage, verzameld via 

de European Working Conditions Survey (EWCS) van 2005, dus voor de gewijzigde Arbo-

wet. In de EWCS wordt gevraagd naar afwezigheid van het werk vanwege gezondheidspro-
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blemen in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête en het totale aantal dagen dat men 

in die 12 maanden afwezig was vanwege deze reden. 

Tabel 3.6 Ziekteverzuimpercentage (ongeacht oorzaak) 

 

Alle werknemers Werknemers met verzuim in de 

afgelopen 12 maanden 
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Frankrijk 20 6,2 2,6 30,9 13,1 

Oostenrijk 21 3,7 1,6 18,6 8,1 

Ierland 22 3,7 1,8 16,9 8,0 

Verenigd Ko-

ninkrijk 

25 4,0 1,9 16,2 7,6 

Zweden 29 6,6 3,1 23,2 10,7 

Duitsland 30 3,5 1,5 11,8 5,2 

Luxemburg 32 5,2 2,1 16,3 6,7 

België 33 7,7 3,6 23,1 11,9 

Denemarken 34 6,7 2,9 20,0 8,8 

Nederland 36 9,0 4,3 25,0 11,9 

Finland 47 7,7 3,3 16,5 7,2 

 Bron: EWCS 2005, werknemersenquête, bewerkt door TNO1 

Op basis van deze gegevens is het percentage werknemers dat in Nederland heeft ver-

zuimd, vergeleken met de andere landen, relatief hoog. Bij het percentage werknemers dat 

verzuimt vanwege ziekte scoort Finland wel hoger, maar bij het aantal verzuimdagen en 

het verzuimpercentage scoort Nederland het hoogst. Denemarken en het Verenigd Konink-

rijk hebben een beduidend lager verzuimpercentage. Volgens recentere gegevens afkomstig 

uit de EWCS 2010 neemt Nederland nu een middenpositie in. Als gevolg van verschillen in 

de selectie van respondenten en vraagstelling scoren in de cijfers uit 2010 alle landen ech-

ter aanzienlijk hoger dan in 2005. In de gegevens uit 2005 lijkt er verder enige clustering 

aanwezig. De corporatistische en liberale landen lijken een iets lager verzuim te hebben 

dan de Scandinavische landen en Nederland. Veel onderzoekers brengen dit in verband met 

de wat genereuzere socialezekerheidsstelsels in de laatste groep landen.  

 

                                                        
1 Zie brochure “Ziekteverzuim in Nederland 2009”, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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De verklaring van de verschillen in het ziekteverzuim tussen de lidstaten is complex van-

wege verschillen in de samenstelling van de beroepsbevolking, het socialezekerheidsstelsel, 

de kwaliteit van gezondheidszorg, de verzuimcultuur en het arbeidsethos. Bovendien omvat 

het verzuimpercentage ook ziekte die niet op het werk is opgelopen.1 Een groot deel van de 

verschillen in ziekteverzuim tussen Nederland en de overige lidstaten kan verklaard worden 

door verschillen in de aard van het sociale zekerheidsstelsel en het functioneren van de ar-

beidsmarkt.2 Nederland behoort tot de best presterende landen wat betreft de arbeidsmarkt 

en werkloosheid. Bovendien nemen in Nederland en ook in de Scandinavische landen waar 

het verzuim ook bovengemiddeld is relatief veel mensen met gezondheidsbeperkingen aan 

het arbeidsproces deel. Onze conclusies luidt dan ook dat het verzuimpercentage niet ge-

schikt is om in verband te brengen met arbostelsels. Helaas zijn er geen vergelijkbare ge-

gevens beschikbaar over werkgerelateerd ziekteverzuim. 

3.3 Conclusie: Nederlandse arbo-outcome in Europees vergelij-
kend perspectief 

Op basis van de beschikbare gegevens over arbo-outcome in Europese landen kan gecon-

cludeerd worden dat Nederland een goede positie inneemt in vergelijking met andere lan-

den die qua economische kerngegevens op Nederland lijken. Nederland scoort doorgaans 

goed of zeer goed op zowel de prestatie-indicatoren als de final outcome. Opvallende pun-

ten van de Nederlandse outcome zijn: 

 Veel aandacht voor arbo in managementvergadering; 

 Lage inspectiedruk; 

 Weinig gerapporteerde ongevallen; 

 Relatief hoge ervaren blootstelling aan factoren die de fysieke of mentale gezondheid 

negatief kunnen beïnvloeden; 

 Toch relatief weinig werknemers die zich niet veilig of gezond voelen op hun werk 

 Hoog ziekteverzuim 

 

                                                        
1 Gemiddeld 80% van het verzuim wordt door werknemers niet of voor een deel toegeschreven aan het werk. 

Bron: Ziekteverzuim in Nederland in 2009. Ministerie van SZW, Den Haag. 
2 Jehoel-Gijsbers G (2007). Nederland in de Europese context. In G. Jehoel-Gijsbers (red.), Beter aan het 

werk. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkhervatting. SCP, Den Haag. 
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4 Indicaties voor mogelijke samenhang tussen 
arbostelsel en arbo-outcome 

In de voorgaande twee hoofdstukken hebben we een overzicht geschetst van de arbostel-

sels in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Ook hebben we, voor 

zover mogelijk, de arbo-outcome in de vier landen met de outcome in andere Europese 

landen vergeleken. Hierbij hebben we rekening gehouden met de prestatie-outcome en de 

final outcome. In dit laatste hoofdstuk willen we onderzoeken of er indicaties zijn die op 

een samenhang wijzen tussen de arbostelsels van de vier onderzochte landen en de arbo-

outcome. 

 

In deze bespreking van de beschikbare gegevens trachten we nadrukkelijk niet een verband 

tussen de arbostelsels en de arbo-outcome in de verschillende landen aan te tonen. Dit is 

binnen de randvoorwaarden van het onderzoek en op basis van de gekozen methodologie 

niet mogelijk gebleken. Het gaat veel meer om een verkenning en een poging om indicaties 

te identificeren voor een mogelijke samenhang tussen stelselkenmerken en prestaties op 

het gebied van outcome.  

 

Er wordt internationaal veel onderzoek verricht naar arbeidsomstandigheden en arbobeleid. 

Toch is niet duidelijk te zeggen of een bepaald stelsel een specifieke outcome oplevert. Re-

cent onderzoek naar voorlichtings- en medezeggenschapsstructuren in Europese landen 

kwam bijvoorbeeld tot de conclusie dat er geen aantoonbaar verband bestaat tussen het 

wettelijke kader en de mate waarin werknemers geïnformeerd zijn over arbogerelateerde 

onderwerpen.1 Dit aspect heeft ook weer te maken met individuele factoren, zoals de duur 

dat werknemers werkzaam zijn in een bepaalde organisatie. De respondenten in ons eigen 

onderzoek benadrukken het feit dat arbeidsomstandigheden en arbo-outcome zeer gevoeli-

ge variabelen zijn waardoor het moeilijk is veranderingen naar arbobeleid of arbostelsels te 

herleiden. Dit heeft volgens de respondenten een aantal redenen, waaronder de volgende: 

 Arbeidsomstandigheden en arbo-outcomes zijn sterk afhankelijk van macro-economische 

ontwikkelingen op de lange termijn. Als de economie van een land verandert van een 

agrarische naar een diensteneconomie, heeft dit veel sterkere invloed op arbeidsom-

standigheden en bijvoorbeeld arbeidsongevallen dan het arbobeleid van het land.  

 Arbo-outcomes zijn ook sterk afhankelijk van economische ontwikkelingen op de korte 

termijn. Een tijd van economische stagnatie of recessie zou bijvoorbeeld kunnen leiden 

tot minder arbeidsongevallen in absolute termen, simpelweg omdat er meer werklozen 

zijn en minder mensen aan het werk. Wanneer de economie weer aantrekt en er weer 

meer productie gedraaid moet worden, maar nog steeds minder mensen aan het werk 

zijn, kan dit weer leiden tot druk op arbeidsomstandigheden. In dergelijke periodes is de 

arbeidsproductiviteit vergelijkbaar hoog, maar dit kan ongetwijfeld weer tot meer onge-

vallen en meer werkgerelateerde ziektes leiden. 

 De ontwikkeling van arbeidsomstandigheden en arbo-outcome wordt ook apart beïnvloed 

door ontwikkelingen op het gebied van technologie. Wanneer automatisering plaatsvindt 

                                                        
1 M. Giaccone (2010): Health and safety at work in SMEs: Strategies for employee information and consultati-

on. Dublin: Eurofound 
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binnen een bepaalde branche, heeft dit vaak als gevolg dat er minder zwaar lichamelijk 

werk verricht wordt. Aan de andere kant brengt het werken met machines weer nieuwe 

risico’s met zich mee. Dit heeft opnieuw invloed op de final outcome zonder dat het met 

het arbobeleid van een land te maken heeft. 

 Andere ontwikkelingen, die weliswaar met het arbobeleid en het arbostelsel verband 

kunnen houden, maar niet alleen hierdoor bepaald worden, zijn contextfactoren zoals de 

cultuur van preventie in een bepaald land, de landelijke aandacht voor arbeidsomstan-

digheden gedurende een bepaalde periode en de status van maatschappelijk verant-

woord ondernemen in een land.  

Ten slotte zijn we, zoals in het voorgaande hoofdstuk al uitgebreid is beschreven, afhanke-

lijk van gegevens die niet altijd betrouwbaar of eenduidig te interpreteren zijn. 

 

In onderstaand overzicht leggen we in eerste instantie per land de gepresenteerde cijfers 

op de outcome-indicatoren en de kenmerken van stelsels naast elkaar. Hierbij gaan we na 

of de cijfers het verwachte beeld schetsen. Vervolgens vergelijken we de landen opnieuw 

op basis van deze conclusies. 

4.1 Indicaties voor samenhang: beschrijving van de vier landen 

4.1.1  Nederland 

In het Nederlandse stelsel krijgen werknemers en werkgevers gezamenlijk de opdracht om 

hun arbobeleid vorm te geven. Er is veel ruimte voor bedrijven om aan deze verplichting 

tegemoet te komen. De overheid probeert zich zo veel mogelijk terug te houden en verant-

woordelijkheid over te dragen aan de sectorale sociale partners. Naast de ruimte die be-

drijven en sectoren krijgen bestaat er echter ook een sterke financiële prikkel door de kop-

peling van arbo- en verzuimbeleid.  

 

De beschikbare statistieken over prestatie-outcomes (paragraaf 3.2.2) laten zien dat Ne-

derland tot de groep van beter presterende landen behoort. Meer dan driekwart van werk-

gevers gaf aan over gedocumenteerd arbobeleid te beschikken. Wat aandacht voor arbobe-

leid in het management betreft, staat Nederland zelfs op de derde plaats binnen Europa na 

Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De regelmatige controle van werkplekken gebeurt in 

net zo veel bedrijven als het aantal dat gedocumenteerd arbobeleid heeft. Alleen de inspec-

tiedruk in Nederland is opvallend laag. Volgens werkgevers is slechts een derde van de be-

drijven de afgelopen drie jaar bezocht door de arbeidsinspectie, opvallend minder dan in 

vergelijkbare landen. 

 

Deze cijfers kunnen als indicatie gezien worden dat het Nederlandse arbostelsel werkt zoals 

bedoelt. Ondanks de relatief lage inspectiedruk zijn de bedrijven actief op het gebied van 

arbeidsomstandigheden. De aandacht voor dit onderwerp is in vergelijking zelfs opvallend 

hoog, wat zowel de bedoeling als een voorwaarde voor het Nederlandse stelsel is. De res-

pondenten bevestigen dat dit beeld herkenbaar is en, voor zover betrouwbaar, de gewenste 

afspiegeling van het Nederlandse stelsel is. 
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Wanneer we verder kijken naar de final outcomes, kan slechts geconstateerd worden dat 

Nederland, wat betreft ongevallen op het werk, goed scoort, maar dat de perceptie van 

werknemers van de gevolgen van hun blootstelling aan gevaarlijke factoren relatief nega-

tief uitvalt. Dit zou verklaard kunnen worden door de aandacht die op bedrijfsniveau aan 

arbozaken wordt gegeven. Er kan echter geen verband met stelselkenmerken gelegd wor-

den. 

 

4.1.2  Duitsland 

Het Duitse stelsel kenmerkt zich door uitgebreide en gedetailleerde regelgeving die deels in 

middelvoorschriften overgaat, dus verder gaat dan de doelbepalingen van de EU-

kaderrichtlijn en de daarop gebaseerde richtlijnen. Als gevolg van het duale systeem en de 

belangrijke rol van de ongevallenverzekeraars worden in Duitsland veel bedrijfsinspecties 

uitgevoerd. Verder bestaan er echter weinig implementatiemechanismen, ook geen directe 

financiële prikkels. De vakkrachten voor bedrijfsveiligheid zijn de belangrijkste actoren die 

binnen bedrijven voor arbobeleid kunnen zorgen. 

 

Uit de prestatie-outcome van Duitsland blijkt dat er, in vergelijking met andere landen, 

minder bedrijven met gedocumenteerd arbobeleid en vooral weinig managementaandacht 

voor arbeidsomstandigheden bestaan. Controles van werkplekken worden dan weer wel va-

ker uitgevoerd en de inspectiedruk is opvallend hoog. Op het gebied van specifiek beleid 

ten aanzien van psychosociale risico’s scoorde Duitsland opvallend laag. Op de final outco-

me-indicatoren scoorde Duitsland weer wel goed, met weinig werkgerelateerde ongevallen, 

ziektes en blootstelling aan schadelijke factoren. 

 

De hoge inspectiedruk is zeker niet verrassend gezien het dubbele inspectiesysteem. Toch 

plaatsten de respondenten kritische kanttekeningen bij dit percentage. Verder kunnen de 

cijfers beter op basis van culturele aspecten verklaard worden dan op basis van stelsel-

kenmerken. Zo is er in Duitsland volgens respondenten minder nadruk op papieren beleid, 

maar worden wel activiteiten ondernomen waar nodig. Het feit dat er weinig prikkels voor 

naleving zijn, betekent dat er ook weinig aandacht is binnen het management. De goede 

scores op de final-outcome-indicatoren laten zich, ook vanwege de lage scores op de pres-

tatie-outcomes, niet direct in verband brengen met het Duitse arbostelsel. 

 

4.1.3  Verenigd Koninkrijk 

Het arbostelsel van het Verenigd Koninkrijk kenmerkt zich door een liberale aanpak. De na-

druk ligt op voorlichting in plaats van handhaving en de algemene wetgeving wordt onder-

steund door heldere gedragscodes en richtlijnen die vrijwillig te implementeren zijn. Werk-

gevers zijn wel degelijk aansprakelijk bij ongevallen in een vrij legalistische cultuur waarin 

veel conflicten via de rechter opgelost worden, en zijn daarom verplicht verzekerd tegen 

schadeclaims. Verder wordt veel aan de bedrijven overgelaten wat zij doen op het gebied 

van arbeidsomstandigheden. 

 

De ESENER cijfers laten zien dat bijna alle werkgevers zowel over gedocumenteerd arbobe-

leid beschikken als de werkplekken van hun medewerkers regelmatig controleren. Ook is er 
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aandacht voor arbobeleid bij managementvergaderingen. De inspectiedruk is wel hoger dan 

in Nederland, maar in vergelijking met andere landen gemiddeld. Ook op het gebied van 

psychosociale arbeidsbelasting zijn in het Verenigd Koninkrijk relatief veel werkgevers ac-

tief met procedures voor stress, intimidatie en geweld. 

 

Het feit dat het Verenigd Koninkrijk in vergelijking goed scoort op de genoemde aspecten, 

past wel degelijk in het beeld dat we van het stelsel hebben geschetst. Dit heeft voor een 

deel ook met de indicatoren te maken. Volgens respondenten bestaat in het Verenigd Ko-

ninkrijk, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, wel een cultuur van papieren beleid. 

Gezien de nadruk op gedragscodes en dergelijke, gecombineerd met juridische aansprake-

lijkheid bij ongevallen, is het niet verrassend dat het grootste deel van de bedrijven over 

gedocumenteerd arbobeleid beschikt. 

 

Helaas is binnen dit onderzoek niet te achterhalen wat het beleid van werkgevers precies 

inhoudt. Vanuit een kritisch standpunt zou het mogelijk zijn dat het inderdaad slechts pa-

pieren beleid en procedures zijn die verder niet aan de arbeidsomstandigheden bijdragen. 

Inderdaad scoort het Verenigd Koninkrijk minder sterk op de final-outcome-indicatoren ten 

aanzien van blootstelling aan schadelijke factoren. Het is echter niet mogelijk om een sa-

menhang tussen de twee types outcome vast te stellen. 

 

4.1.4  Denemarken 

Het Deense arbostelsel lijkt op veel aspecten op het Nederlandse stelsel. De sectorale en 

landelijke sociale partners spelen een grote rol in het overdragen van de algemene wetge-

ving naar het bedrijfsniveau en in bedrijven wordt de nadruk gelegd op verplichte mede-

zeggenschap van werknemers. In plaats van een financiële prikkel voor werkgevers legt het 

Deense systeem de nadruk echter op de handhaving. 

 

De cijfers laten zien dat de activiteiten van de Deense arbeidsinspectie inderdaad tot een 

vergelijkbaar hogere inspectiedruk leiden. Denemarken scoort op deze variabel het hoogst 

van alle landen in de selectie. Ook op de andere prestatie-outcomes haalt Denemarken ho-

ge scores, vooral waar het gaat om werkgevers met gedocumenteerd arbobeleid en de con-

troles van werkplekken. Dit zou weer het gevolg van de hoge ervaren inspectiedruk kunnen 

zijn. De koppeling met de final outcome is weer moeilijk te maken. Denemarken scoort 

minder goed op de ongevallencijfers en ziektes, maar weer beter op de perceptie van 

werknemers. Deze discrepantie is op basis van de beschikbare informatie moeilijk te ver-

klaren. 

4.2 Indicaties voor samenhang: vergelijking tussen de vier lan-
den 

Om de vergelijking tussen de vier landen mogelijk te maken leggen we bovenstaande ana-

lyse naast aanvullende gegevens uit de ESENER-enquête over de motivatie van werkgevers 

om beleid te ontwikkelen op het gebied van arbeidsomstandigheden. In de enquête wordt 

de vraag gesteld hoe belangrijk de volgende redenen zijn voor werkgevers voor de aanpak 

van arborisico’s: 
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 Naleven van een wettelijke verplichting 

 Druk vanwege de arbeidsinspectie 

 Vraag van het personeel of de personeelsvertegenwoordigers 

 Personeelsbehoud en verzuimbeleid 

 Economische of prestatiegerichte redenen 

 Vereisten van klanten of bezorgdheid over het imago van het bedrijf  

 

Andere beweegredenen, bijvoorbeeld aandacht voor maatschappelijk verantwoord onder-

nemen, zijn niet voorgelegd aan respondenten. In onderstaand figuur zijn de percentages 

werkgevers weergegeven die aangaven dat zij deze redenen belangrijk vinden. 

Figuur 4.1 Beweegredenen van werkgevers 
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 Bron: ESENER 2009 

Deze cijfers schetsen inderdaad een beeld dat ook uit voorgaande analyse naar voren komt. 

Zij laten verrassend duidelijk zien welke aspecten in de verschillende stelsels van belang 

zijn. 

 

Als we naar de motivatie van werkgevers kijken, dan is de naleving van een wettelijke ver-

plichting in alle vier landen van groot belang. De verwachting zou zijn dat het Verenigd Ko-

ninkrijk op deze variabele het hoogst scoort en dat is inderdaad het geval. Terwijl de ver-

schillen tussen de landen weliswaar klein zijn, is deze factor voor het Verenigd Koninkrijk 

toch duidelijk de belangrijkste. Dit lijkt er opnieuw op te wijzen dat het voor werkgevers in 

het Verenigd Koninkrijk belangrijk is te kunnen laten zien dat zij de regelgeving naleven. 
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De tweede factor, de druk vanuit de arbeidsinspectie, laat een nog duidelijker beeld zien. 

Vooral het verschil tussen Duitsland en Nederland valt op. Zo zeggen in Duitsland bijna 80 

procent van de werkgevers dat de ervaren inspectiedruk een belangrijke reden is om arbo-

risico’s aan te pakken, terwijl dat in Nederland maar 31 procent is. Dit komt overeen met 

de analyse van de stelsels en met de eerder gepresenteerde gegevens waarbij Duitsland 

duidelijk meer de nadruk legt op de handhaving dan Nederland. Tegen de verwachtingen in 

gaat echter de gemiddelde score van Denemarken. Het had verwacht kunnen worden dat de 

ervaren inspectiedruk in Denemarken een net zo belangrijke reden zou zijn als in Duitsland.  

 

Voor werkgevers in Denemarken en Nederland is een relatief belangrijke reden om met ar-

bobeleid aan de slag te gaan dat er vanuit het personeel of door een personeelsvertegen-

woordiger om gevraagd werd. Dit komt overeen met het beeld dat uit de koppeling van de 

Nederlandse outcome met het stelsel naar voren kwam. Ook het Deense stelsel legt de na-

druk op medezeggenschap binnen bedrijven. Hier moet echter opgemerkt worden dat 

Duitsland en het Verenigde Koninkrijk ook hoog scoren op deze vraag. In Duitsland zou dit 

ook de rol van de vakkrachten voor veiligheid kunnen weerspiegelen. Dit kan echter niet 

worden aangetoond. 

 

Nederland scoort het hoogst van de vier landen op het aspect van personeelsbehoud en 

verzuimbeleid. Dit past duidelijk in het beeld dat er in Nederland een sterke financiële prik-

kel bestaat om ongevallen en verzuim te voorkomen. Dat Duitsland en het Verenigd Ko-

ninkrijk relatief laag scoren verrast niet, gezien de beperkte koppeling van arbobeleid aan 

verzuimbeleid. Het is niet duidelijk wat de reden voor het feit is dat veel Deense werkge-

vers deze reden als belangrijke factor noemen. 

 

De laatste twee variabelen (economische of prestatiegerichte redenen en vereisten van 

klanten of bezorgdheid over het imago van het bedrijf) zijn weer moeilijk te interpreteren. 

Duitsland valt op als land waar de economische redenen kennelijk een grotere rol spelen, 

maar dit is niet te herleiden naar het arbostelsel. Gezien de publieke aandacht voor ar-

beidsomstandigheden in Denemarken in de laatste jaren, had men kunnen verwachten dat 

Denemarken hoog scoort op de laatste indicator. Dit is echter niet het geval. 

4.3 Conclusie: Indicaties voor mogelijke samenhang tussen ar-
bostelsel en arbo-outcome in Nederland vergeleken met de 
andere landen 

Bij het trekken van vaststaande conclusies op basis van bovenstaande analyse is voorzich-

tigheid geboden. De gebruikte gegevens zijn niet onomstreden en de samenhang tussen 

stelsel en outcome kan op deze wijze niet worden aangetoond. Toch is het mogelijk om een 

indicatie uit de cijfers te halen van de processen die in de vier onderzochte landen tot be-

paalde resultaten leiden. Zo passen de cijfers in meerdere gevallen verrassend duidelijk in 

het beeld dat uit de beschrijvingen van de arbostelsels naar voren komt. Dan gaat het 

vooral over de samenhang tussen arbostelsel en prestatie-outcome. De verklaring van de 

final outcome is, op basis van de hier gebruikte gegevens, slechts beperkt mogelijk. 
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Per land hebben we indicaties voor het belang van de volgende factoren gevonden: 

 Nederland: zowel de samenwerking op bedrijfsniveau als de financiële prikkel zijn be-

langrijke factoren voor werkgevers om actief met arbobeleid aan de slag te gaan. Kenne-

lijk leidt dit tot daadwerkelijk beleid en aandacht bij bedrijven, ondanks de lage ervaren 

inspectiedruk. 

 Duitsland: door het duale systeem is de ervaren inspectiedruk op bedrijven hoog en 

wordt ook als belangrijke motiverende factor gezien door werkgevers. Deze ervaren in-

spectiedruk leidt niet tot veel aandacht voor arbo onder werkgevers, maar wel tot con-

crete activiteiten op de werkvloer. 

 Verenigde Koninkrijk: het open stelsel in het Verenigde Koninkrijk dat zowel op voorlich-

ting als op juridische aansprakelijkheid baseert, leidt tot naleving van de gedragscodes 

en richtlijnen. Of dit daadwerkelijk effect heeft op arbeidsomstandigheden is niet te ach-

terhalen. 

 Denemarken: de verwachting dat vooral de hoge inspectiedruk invloed heeft op de acti-

viteiten van werkgevers is niet bevestigd. Het lijkt er wel op dat de medezeggenschap 

op bedrijfsniveau te maken heeft met het beleid en activiteiten van werkgevers op arbo-

gebied. 

 

Een algemene conclusie die op basis van bovenstaande analyse getrokken kan worden is 

dat er wel degelijk indicaties voor een samenhang lijken te bestaan tussen de prestatie-

outcome en de beweegredenen van werkgevers om iets aan arbeidsomstandigheden te 

doen. Ondanks de bedenkingen en kanttekeningen bij de beschikbare cijfers zijn de ver-

schillen tussen de scores van de onderzochte landen niet willekeurig. Binnen de randvoor-

waarden van dit onderzoek is het niet mogelijk om de samenhang en mogelijke verbanden 

hard te maken. Toch is het een optie voor vervolgonderzoek om met behulp van de Europe-

se cijfers nog dieper in te gaan op deze mogelijke verbanden. 
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Bijlage 1  Contactpersonen 

Internationale experts 

William Cockburn  European Agency for Safety and Health at Work 

 (EU-OSHA) 

Oscar Vargas  European Foundation for the Improvement of Living 

 and Working Conditions (Eurofound) 

 

Nederland 

 

Harrie Goudsmit  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Martin den Held  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

Duitsland 

 

Dr. Lothar Lißner  Kooperationsstelle Hamburg IFE 

Kai Schäfer  Ministerium für Arbeit und Soziales 

Ellen Zwick  Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

 

Verenigd Koninkrijk 

 

Stephen Taylor, Stuart Bristow  Health and Safety Executive (HSE) 

David Walters    Cardiff Work Environment Research Centre  

     (CWERC), Cardiff University 

 

Denemarken 

 

Annemarie Knudsen, Nanna Brandorff Arbejdstilsynet (Danish Working Environment  

     Authority) 

Klaus Tranetoft Nielsen   Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv, Institut for 

     Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (Department 

     of Environmental, Social and Spatial Change) 



 70 

 

 



 71 

Bijlage 2  Checklist voor respondenten in de onder-
zochte landen 

Legislation 

1. Could you describe the national legislation related to OSH? 

a. Could you list the most important rules and regulations regarding OSH? 

b. Are these rules and regulations mainly goal- or means-oriented? Dutch OSH legisla-

tion, for example, mainly consists of goal setting regulations, without specifying the 

means by which these goals should be attained. 

c. Could you describe how European guidelines are implemented in national OSH legis-

lation? 

d. To what extent does the national legislation contain obligations that go beyond the 

European guidelines? 

e. To what extent are rules/regulations/guidelines set in non-statutory sources, what 

is their legal status and to what extent are they (legally) binding?  

 

National/regional authorities 

2. Which national/regional authorities are involved in making OSH policies, and what are 

their tasks and roles? 

a. How are responsibilities divided between the different levels of government? 

b. What is the formal role of social partners in the development of national/regional 

OSH policies? 

c. To what extent can social partners (informally) influence national/regional OSH po-

licies, in your estimation? 

 

Sectors 

3. How are sectors involved in making OSH policies/agreements? 

a. What is the formal role of social partners in the development of sector-specific OSH 

policies/agreements? 

b. To what extent can social partners (informally) influence sector-specific OSH poli-

cies/agreements, in your estimation? 

c. How are sector-specific OSH policies/agreements documented? 

4. Could you give the main features of sector-specific OSH policies/agreements? In the 

Netherlands, for example agreements are recorded in ‘health and safety covenants’. 
 
Employers and employees 

5. What are the most important laws/regulations that influence OSH, either directly or in-

directly (e.g. acts on disability or accidents)? 

6. How do these laws/regulations influence OSH?  

7. To what extent are employees who suffer damage due to non-compliance with OSH le-

gislation/ policies/agreements compensated for lost income, medical costs or immateri-

al damages? 

8. How do employers and employees insure themselves to cover OSH-related risks, and to 

what extent do these insurance policies contain financial incentives aimed at preventi-

on? 
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9. To what extent are employees involved in the process of shaping OSH policy on the 

shopfloor? Are there formal arrangements regarding employee participation? 

 

Experts 

10. What external experts (such as OSH consultants) are involved and what are their 

tasks/roles? 

11. What internal experts (such as employees that are involved in prevention) are involved 

and what are their tasks/roles? 

 

Monitoring and enforcement 

12. What institutions are involved in monitoring compliance with OSH legislation/ poli-

cies/agreements and what are their roles and responsibilities? 

13. At what level do these institutions operate (national/regional/by sector)? 

14. What methods are used to monitor compliance with OSH legislation/policies/agreements 

and what sanctions are involved? 

15. What is the role of the labour inspectorate in providing information and advice? 

 

Evaluation 

16. Have there been evaluations of the effectiveness of OSH policies?  

17. (If yes:) Could you send us the evaluation report(s)? 
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