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Managementsamenvatting

Dit is het tweede rapport in het kader van de evaluatie van het handhavingsbeleid voor de arbeidswetten. Deze
evaluatie is gericht op het gehele scala aan handhavingsactiviteiten, van voorlichting aan werkgevers en
werknemers tot toezicht op de naleving van arbeidswetten, opsporing en sanctionering van geconstateerde
overtredingen en het incasseren van opgelegde boetes. In de evaluatie staan drie arbeidswetten centraal, te
weten de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de Arbeidstijdenwet
(ATW), inclusief het sanctieregime zoals vastgelegd in de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-
wetgeving (Wahss). Dit rapport is een vervolg op het rapport “Foto van het beleid en de uitvoering van de
handhaving arbeidswetten” en bevat lessen voor de toekomst, verkregen op basis van documentstudie en
gesprekken met betrokkenen. Richtinggevend hierbij waren de vragen opgesteld door het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Op basis van de ‘foto’ constateren wij geen grote tekortkomingen in het beleid en de uitvoering van de
handhaving van de arbeidswetten. Het handhavingsbeleid van SZW functioneert en SZW pleegt op
verschillende vlakken inzet met als doel de naleving en de handhaving te bevorderen. Binnen de gegeven kaders
van SZW voert de Inspectie SZW haar taken uit, gericht op zowel het bevorderen van de naleving als op het
voorkomen en opsporen van misstanden. Er zijn wel kansen om bepaalde onderdelen – ook onderdelen die nu
goed lijken te gaan – te verbeteren. Daarom is in dit rapport een aantal lessen voor de toekomst geformuleerd.
Hieronder benoemen we de belangrijkste kansen.

Empirische grondslag voor de (impliciete) beleidstheorie achter het handhavingsbeleid
Op basis van de foto stellen wij vast dat er een beperkte empirische grondslag aanwezig is voor de (impliciete)
beleidstheorie achter het handhavingsbeleid. Meer empirisch onderzoek is gewenst om het fundament onder de
handhaving te verstevigen. Op basis van onderzoek kan bijvoorbeeld worden bezien of meer, dan wel andere
interventies benodigd zijn om het gewenste effect – de borging van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden
en eerlijke arbeidsmarktverhoudingen – te realiseren.

Effecten van de mix van instrumenten (wetgeving, voorlichting, kaderstelling en faciliteren uitvoering)
Uit ons onderzoek blijkt dat het ministerie en de Inspectie SZW verschillende instrumenten inzetten ten
behoeve van handhaving van de arbeidswetten, waaronder wetgeving, voorlichting (kennisontwikkeling en -
verspreiding), kaderstelling en het faciliteren van de uitvoering. In hoeverre deze ingezette mix van
instrumenten adequaat is en bijdraagt aan het behalen van de doelen van het handhavingsbeleid op een
effectieve en efficiënte wijze kan op basis van dit beschrijvende onderzoek niet vastgesteld worden. Wel lijken er
mogelijkheden te zijn voor het optimaliseren van de inzet van deze instrumenten.

Kansen voor beleid en de uitvoering van de handhaving van de arbeidswetten
Aan de hand van de beleidstheorie zoals beschreven in het eerste onderzoek, presenteren wij in dit rapport de
volgende lessen voor de toekomst. Deze lessen worden in het rapport nader toegelicht.

Voor het handhavingsbeleid:
 Blijf alert op de samenwerking tussen het ministerie en de Inspectie op het gebied van communicatie.
 Ontwikkel een monitor op het terrein van eerlijk werk.
 Breng de gevolgen van nieuw beleid (en beleidswijzigingen) gestructureerder in kaart.

Voor de praktijk van de handhaving:
 Bouw verder aan een evidence-based instrumentenmix.
 Pas eigen good practices breder toe en maak gebruik van de OESO good practices om naleving te

bevorderen.
 Optimaliseer de interne handhavingsketen: van boeterapport tot beschikking en afhandeling van bezwaar

en beroep.
 Rapporteer aan de hand van kerncijfers op consistente wijze over handhaving en de effecten van beleid.
 Blijf investeren in de samenwerking met sectoren en maak heldere afspraken.
 Intensiveer de samenwerking en kennis- en informatiedeling met andere toezichthouders.
 Realiseer onbenut potentieel ‘kan’-bepaling Wav.
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1. Inleiding en leeswijzer

Dit rapport presenteert de ‘lessen voor de toekomst’ voor het beleid en de uitvoering van de handhaving in het
kader van de arbeidswetten. Dit rapport is een vervolg op de afzonderlijk verschenen rapportage “Foto van het
beleid en de uitvoering van de handhaving arbeidswetten”.

1.1. Aanleiding
Om zicht te krijgen op het handhavingsbeleid en de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid, heeft de
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: “SZW”) in oktober 2014 aangekondigd een evaluatie
uit te voeren van de handhaving van de sociale zekerheidswetten, inclusief het sanctieregime zoals vastgelegd in
de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (Wahss, ook bekend als “Fraudewet”). Los
van deze evaluatie is ook besloten om onderzoek te doen naar de handhaving van de arbeidswetten. Het gaat
om een evaluatie van de gehele handhaving, waaronder zowel het handhavingsbeleid als de praktijk, van
preventie tot sanctionering. De evaluaties zijn verdeeld over twee opdrachten: een evaluatie van het
handhavingsbeleid in het kader van de sociale zekerheidswetten en de voorliggende evaluatie van de
handhaving van de arbeidswetten. De evaluatie van het handhavingsbeleid in het kader van de sociale
zekerheidswetten heeft geresulteerd in twee aparte rapporten.1

Het doel van de voorliggende evaluatie is inzicht te geven in de doelen, middelen en activiteiten van zowel het
ministerie van SZW als de Inspectie SZW (een zogenaamde ‘foto’ van het beleid en de praktijk van handhaving),
op basis waarvan lessen geleerd kunnen worden ten behoeve van het ontwikkelen van aanvullend beleid,
nieuwe activiteiten of verbeteringen van bestaande activiteiten als het gaat om de handhaving van de
arbeidswetten (de ‘lessen voor de toekomst’). Dit rapport bevat de lessen voor de toekomst voor de handhaving
van de arbeidswetten.

1.2. Aard van de opdracht
De lessen voor de toekomst zijn gebaseerd op inzichten en kansen die wij hebben gesignaleerd tijdens ons
onderzoek ten behoeve van de ‘foto’ van het beleid en de praktijk van handhaving, op basis van:

 literatuurstudie;
 22 interviews;
 3 rondetafelbijeenkomsten met stakeholders van het beleid; en
 een validatiesessie, waarin de bevindingen (de ‘foto’) zijn getoetst en een aantal mogelijke suggesties voor

aanvulling en verbetering is voorgelegd en door de deelnemers is becommentarieerd en aangevuld.

1.3. Leeswijzer voor dit rapport
Dit rapport gaat in hoofdstuk 2 in op de hoofdvragen die de leidraad vormen om te komen van de gemaakte
‘foto’ naar de ‘lessen voor de toekomst’. Hoofdstuk 3 bevat de specifieke ‘lessen voor de toekomst’. Hierbij
formuleren wij lessen op basis van de informatie die is verzameld zoals hierboven beschreven. In de tekst geven
wij een toelichting aan de hand van de bevindingen uit het eerste rapport (de ‘foto’). De lessen zelf zijn
opgenomen in tekstkaders en zijn een oordeel van het onderzoeksteam.

De ’lessen voor de toekomst’ zijn opgesteld en gestructureerd aan de hand van de indeling van de vraagstelling
van het ministerie van SZW. Dat betekent dat hoofdstuk 3 is ingedeeld in twee paragrafen:

 een paragraaf met lessen voor het handhavingsbeleid (3.1); en
 een paragraaf met lessen voor de praktijk van de handhaving (3.2).

Bij dit rapport zijn de volgende bijlagen opgenomen:
A. Afkortingen en begrippen
B. Onderzoeksvragen evaluatie handhaving arbeidswetten – lessen en verbeteringen.

1 Bijlagen bij Kamerstuk 2016/17, 17 050, nr. 538.
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Deze evaluatie is uitgevoerd door PwC in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) in de periode 16 februari – 14 december 2017. Deze evaluatie is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid
van Adri de Bruijn, partner bij PwC. Een eerdere versie van deze rapportage is door het ministerie van SZW en
de Inspectie SZW van commentaar voorzien.

Het onderzoeksteam van PwC bestaat uit:

Bas Warmenhoven (projectleider);

Nathalie Feitsma;

Berend van der Molen;

Wim Wensink (kwaliteitsbewaking).
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2. De drie achterliggende
beleidsvragen van het onderzoek
beantwoord

In het rapport Evaluatie handhaving arbeidswetten, Beschrijvende foto en krachtenveldanalyse wordt een
feitelijke beschrijving gepresenteerd van het beleid en de praktijk van handhaving van specifiek de volgende
drie wetten, de Arbowet, Wet arbeid vreemdelingen en de Arbeidstijdenwet.

In het nu voorliggende rapport doen wij uitspraken over wat in de foto is waargenomen en waar mogelijk
ruimte ligt voor intensivering van bestaand beleid of bestaande uitvoering of waar aanvullend beleid kan
bijdragen aan een betere handhaving van de arbeidswetten, zowel bij het ministerie van SZW als bij de
Inspectie. Deze ‘lessen voor de toekomst’2 zijn geformuleerd binnen het kader van het huidige stelsel. De lessen
zijn te begrijpen binnen de context van de onderzoeksvragen die het ministerie van SZW heeft gesteld.

Het ministerie van SZW heeft aangeven dat de onderstaande drie achterliggende beleidsvragen ten grondslag
liggen aan het onderzoek. Deze vragen worden in dit hoofdstuk besproken:

1. Welke empirische grondslag is er voor de (impliciete) beleidstheorie achter het handhavingsbeleid?
2. Is de mix van instrumenten (wetgeving, voorlichting, kaderstelling en faciliteren uitvoering) adequaat om

de beoogde effecten te realiseren op een doeltreffende en doelmatige wijze?
3. Welke kansen en bedreigingen liggen er in de uitvoering van het handhavingsbeleid en hoe kan door het

beleid van de minister van SZW hier positieve invloed op aangewend worden?

2.1. Een empirische grondslag voor de (impliciete)
beleidstheorie achter het handhavingsbeleid is
beperkt aanwezig

De eerste onderzoeksvraag betreft: “Welke empirische grondslag is er voor de (impliciete) beleidstheorie
achter het handhavingsbeleid?”. Het antwoord op deze vraag luidt dat een empirische grondslag voor de
(impliciete) beleidstheorie beperkt aanwezig is. Een aantal veronderstellingen is expliciet gemaakt en deels
onderbouwd met (wetenschappelijk) onderzoek. Tot op heden is er echter zeer beperkt effectiviteitsonderzoek
uitgevoerd naar de handhaving van de drie in dit onderzoek behandelde arbeidswetten.3 Onderzoek naar
effectiviteit van handhaving op andere beleidsterreinen viel buiten de reikwijdte van dit onderzoek. Door
empirisch onderzoek kan het fundament onder de handhaving worden verstevigd. Bovendien kan op basis van
het onderzoek worden bezien of meer, dan wel andere interventies benodigd zijn om het gewenste effect – de
borging van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en eerlijke arbeidsmarktverhoudingen – te realiseren.

Hieronder worden de beleidstheorie en de belangrijkste veronderstellingen en de eventuele empirische
grondslag die hieraan ten grondslag liggen besproken. In paragraaf 3.2.1 is uitgewerkt wat gedaan kan worden
om te komen tot een meer onderbouwde beleidstheorie, in de vorm van een les voor de toekomst.

In het rapport Evaluatie handhaving arbeidswetten, Beschrijvende foto en krachtenveldanalyse is de
beleidstheorie onder de handhaving van de arbeidswetten gereconstrueerd – deze was niet eerder expliciet
geformuleerd.

2 Met ‘lessen voor de toekomst’ worden hier mogelijkheden voor intensivering, uitbreiding of verbetering van het huidige
beleid of de huidige uitvoeringspraktijk bedoeld; ‘lessen’ moet hier niet worden opgevat als zou een ongewenste situatie zijn
aangetroffen waaruit lering kan worden getrokken om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen.
3 De laatste onderzoeken die enig inzicht geven in effectiviteit die wij hebben aangetroffen dateren van 2009 en 2010.
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De impliciete beleidstheorie4 luidt als volgt: om perspectief te kunnen bieden op fatsoenlijk werk en inkomen
voor werknemers en eerlijke concurrentie tussen werkgevers, is het noodzakelijk dat de naleving van de
arbeidswetten wordt bevorderd, dat gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en eerlijke
arbeidsmarktverhoudingen zijn geborgd en dat het niet-naleven van de normen en geboden in de wet wordt
bestraft.

Uit onze analyse blijkt dat het handhavingsbeleid voor arbeidswetten is gebaseerd op (soms impliciete)
veronderstellingen over hoe het gedrag van werkgevers (en werknemers) beïnvloed kan worden. Zo wordt
verondersteld dat hogere straffen afschrikkend werken en bijdragen aan de normnaleving. In hoeverre hogere
straffen daadwerkelijk afschrikwekkend werken en leiden tot gedragsverandering is evenwel niet bekend; deze
veronderstelling wordt in de Kamerbrief niet nader onderbouwd.5

Uit de evaluatie van de invoering van de bestuurlijke boete in de Wav is gebleken dat hogere boetes
afschrikwekkend werken en daarmee, in combinatie met goede informatievoorziening, bijdragen aan de
naleving.6

Dat een goede informatievoorziening van belang is, wordt ook in de memorie van toelichting van de Wahss
benadrukt: “Het preventieve effect [van de sancties] zal alleen plaatsvinden als de bedrijven en instellingen op
de hoogte worden gebracht van de nieuwe sanctiemaatregelen.”7.

Naast een goede informatievoorziening zijn ook andere zaken van belang als beoogd wordt de naleving van de
arbeidswetten te bevorderen. Zo kunnen er redenen zijn waarom bedrijven die de arbeidswetten wel willen
naleven, daar niet altijd in slagen. Uit de evaluatie van IVA beleidsonderzoek en advies komt naar voren dat
“Het niet goed op de hoogte zijn van de regelgeving en het niet goed begrijpen daarvan vanwege de
complexiteit ervan (…) door de respondenten van het onderzoek voor zowel Arbo als Wav als belangrijkste
redenen genoemd [worden] voor niet-naleving.”8

De (gepercipieerde) kans dat een bedrijf gecontroleerd wordt en de (gepercipieerde) kans dat bij geconstateerde
overtredingen een boete wordt opgelegd, spelen ook een rol.9 “De vrees voor een boete, tezamen met de vrees
voor reputatieschade, is een belangrijk motief voor naleving.” 10

Het effect van handelingsinterventies van de Inspectie SZW en andere toezichthouders op het doel om gezonde
en veilige arbeidsomstandigheden en eerlijke arbeidsmarktverhoudingen te borgen is in beperkte mate
empirisch meetbaar. Handhavingsinterventies richten zich – conform het beleid van de Inspectie SZW – in
grote lijnen op de sectoren waar de grootste risico’s zich voordoen en daarnaast op notoire overtreders en
misstanden. Tegelijk zijn de omvang van de niet-naleving van de arbeidswetten en bijvoorbeeld, de pakkans11,
per definitie niet te meten. Dit komt doordat alleen de waargenomen overtredingen meetbaar zijn; het totale
aantal overtredingen c.q. misstanden is onbekend. Daarmee is het ook niet mogelijk om empirisch te meten of
handhavingsinterventies effect hebben op (het verminderen van) de niet-naleving van de arbeidswetten of (het
verhogen van) de pakkans. Ondanks deze beperking zijn er wel mogelijkheden om effecten van instrumenten te
meten, bijvoorbeeld via experimenten, een vergelijking in de tijd of middels literatuurstudie.12

4 De door PwC gereconstrueerde impliciete beleidstheorie wordt nader toegelicht in het rapport “Foto van het beleid en de
uitvoering van de handhaving arbeidswetten”.
5 Kamerstuk 2011/12, 33 207, nr. 3. Memorie van toelichting Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-
wetgeving.
6 IVA beleidsonderzoek en advies (2009). Evaluatie invoering bestuurlijke boete Wet arbeid vreemdelingen, pagina’s 33 en
39.
7 Kamerstuk 2011/12, 33 207, nr. 3. Memorie van toelichting Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-
wetgeving.
8 Ibidem.
9 IVA beleidsonderzoek en advies (2010). Plichtsbesef of boeteangst? Motieven voor het (niet) naleven van
arbeidswetgeving, pagina’s 45-46.
10 Ibidem, pagina 46.
11 De feitelijke pakkans is erg moeilijk vast te stellen gelet op de heterogene bedrijvenpopulatie in een sector in combinatie
met de risicogestuurde aanpak van de Inspectie.
12 Meer informatie hierover is te vinden in het rapport “Foto van het beleid en de uitvoering van de handhaving
arbeidswetten”.
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2.2. Op basis van dit onderzoek kan niet bepaald worden
of de mix van ingezette instrumenten om de beoogde
beleidseffecten te realiseren adequaat is

In deze paragraaf gaan wij in op de tweede onderzoeksvraag: “Is de mix van instrumenten adequaat om de
beoogde effecten te realiseren op een doeltreffende en doelmatige wijze?”.

Uit ons onderzoek is gebleken dat het ministerie van SZW verschillende instrumenten inzet ten behoeve van
handhaving van de arbeidswetten, van wetgeving, kaderstelling en voorlichting (kennisontwikkeling en
-verspreiding) tot het faciliteren van de uitvoering. Alle instrumenten – wetgeving, kaderstelling, voorlichting
en faciliteren van de uitvoering – worden door SZW gehanteerd; wel lijken er mogelijkheden te zijn voor het
optimaliseren van de inzet van deze instrumenten. In hoeverre de ingezette instrumenten adequaat zijn en
bijdragen aan het behalen van de doelen van het handhavingsbeleid op een effectieve en efficiënte wijze kan op
basis van dit beschrijvende onderzoek niet vastgesteld worden. Hierna worden de belangrijkste instrumenten
besproken en is per instrument aangegeven waar mogelijk kansen liggen voor optimalisatie. De specifieke
lessen die hieruit voortvloeien worden in hoofdstuk 3 behandeld.

Een belangrijk instrument betreft wetgeving. Bij het maken of wijzigen van wetgeving wordt de Inspectie SZW
betrokken bij het proces van formuleren/toetsen van een (nieuwe) wet(swijziging). Dit gebeurt nu door middel
van de zogenaamde uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets (U&H toets), maar soms wordt ook intensiever
afgestemd, zoals bij de wijziging van de Wahss. Wij zijn van mening dat de Inspectie eerder in het beleidsproces
betrokken kan worden, zodat de consequenties van aanpassingen voor de uitvoering beter getoetst worden: dit
betreft specifiek de impact op de uitvoering en de handhaafbaarheid ervan (deze les wordt nader uitgewerkt in
paragraaf 3.1.3).

Een ander instrument dat ingezet kan worden is kaderstelling. Door SZW worden slechts beperkt inhoudelijke
kaders voor handhaving vastgesteld. Dit is een bewuste keuze, omdat de Inspectie haar werk onafhankelijk
moet kunnen uitvoeren. Wel stuurt het ministerie door het vaststellen van het beschikbare budget voor de
Inspectie. Daarnaast hanteert het ministerie een aantal kerncijfers handhaving voor de Inspectie SZW. Het gaat
om onder andere de volgende kerncijfers:

 aantal inspecties en onderzoeken;
 percentage inspecties waarbij overtredingen zijn geconstateerd;
 opsporing: aantal afgeronde opsporingsonderzoeken.

In de afgelopen periode zijn nieuwe indicatoren en kerncijfers ten behoeve van de begroting SZW ontwikkeld.
Deze informatie is opgenomen in de begroting SZW 2018. Er liggen volgens ons kansen voor wat betreft het
scherper formuleren van de te realiseren doelen en het meten of en hoe deze doelen gerealiseerd worden aan de
hand van kerncijfers of indicatoren. Met het publiceren van het Inspectie Control Framework (ICF)13 is een
goede stap in deze richting gezet, maar het kan nog scherper. In paragraaf 3.2.4 gaan wij hier nader op in.

Een ander instrument dat het ministerie inzet is voorlichting, kennisontwikkeling en kennisverspreiding
(preventieve instrumenten). SZW zet op verschillende manieren communicatie en stimuleringsmaatregelen in
om de beleidsdoelen te realiseren die ook de in dit onderzoek betrokken arbeidswetten raken. Dit uiteraard
naast de meer algemene informatie die te vinden is op de verschillende websites over de arbeidswetten.14

13 Kamerbrief 16 mei 2017 Inspectie Control Framework, Kamerstuk 2016/17, 34550-XV-74.
14 De belangrijkste websites waarmee het ministerie voorlichting geeft over de arbeidswetten zijn
www.gezondenveiligwerkt.nl, www.arboportaal.nl en www.ondernemersplein.nl. Daarnaast komen de kernpunten van de
drie onderzochte arbeidswetten naar voren op de pagina’s op de eigen site van het ministerie, namelijk
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsomstandigheden,
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-
nederland/vergunningen-buitenlandse-werknemers. Arboportaal is dé site van de rijksoverheid over
arbeidsomstandigheden. Arboportaal geeft gedetailleerde informatie over gezond en veilig werken. Deze website hangt als
het ware achter rijksoverheid.nl op hetzelfde platform. De website ondernemersplein.nl behoort tot het ministerie van EZ en
de Kamer van Koophandel. SZW levert informatie voor de SZW-onderdelen van het Ondernemersplein.
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De Inspectie geeft daarnaast uitgebreide informatie op haar eigen website15 en op www.zelfinspectie.nl. Ook
geeft de Inspectie gerichte voorlichting tijdens inspectiebezoeken bij bedrijven.

Tussen de informatie op de websites van het ministerie en die van de Inspectie bestaat in een aantal gevallen
overlap. Er zijn verschillende websites met deels dezelfde informatie – veelal op een ander abstractieniveau –
en deels andere meer of minder gedetailleerde informatie. Naar onze mening zou meer coördinatie op
onderzoek naar welke voorlichting het beste werkt en op verspreiding van goede voorbeelden op dit punt,
alsook op ontwikkeling van uniformere en daarmee mogelijk doeltreffender instrumenten voor
kennisverspreiding door het ministerie van SZW gewenst zijn. De specifieke lessen voor de optimalisatie van
het instrument voorlichting, kennisontwikkeling en kennisverspreiding worden beschreven in de paragrafen
3.1.1, 3.1.2 en 3.1.3.

Andere, meer preventieve, instrumenten die door SZW worden ingezet c.q. gefaciliteerd richten zich op het
bevorderen van de naleving. Veelal gebeurt dit indirect, bijvoorbeeld door programma’s en projecten te
initiëren die raken aan de handhaving van de arbeidswetten en waarmee tevens een bijdrage geleverd wordt aan
(het bevorderen van) de samenwerking tussen deze verschillende partijen. Een voorbeeld hiervan is de aanpak
schijnconstructies. Met de programma’s ‘Duurzame Inzetbaarheid’ en ‘Zelfregulering Gezond en Veilig Werken’
draagt het ministerie van SZW bij aan het bevorderen van gezond en veilig werken. Deze programma’s kunnen
indirect ook een effect hebben op de naleving. Daarnaast faciliteert SZW de handhaving door het scheppen van
randvoorwaarden. Denk hierbij aan nationale regelgeving en internationale verdragen op basis waarvan
uitvoeringsorganisaties internationaal gegevens met elkaar kunnen uitwisselen.

2.3. Er liggen kansen voor het beleid en de uitvoering van
de handhaving van de arbeidswetten

De laatste onderzoeksvraag betreft: “Welke kansen liggen er in de uitvoering van het handhavingsbeleid en
hoe kan door beleid van de minister van SZW hier positieve invloed op aangewend worden?”.

Wij hebben verschillende kansen geïdentificeerd en zien daarbij tevens mogelijkheden voor de minister van
SZW om hier positieve invloed op uit te oefenen. In hoofdstuk 3 worden deze kansen die het beleid en de
uitvoering van de handhaving van de arbeidswetten op onderdelen kunnen verbeteren, in de vorm van lessen
voor de toekomst, beschreven.

15 https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen
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3. Lessen voor de toekomst

In dit hoofdstuk beschrijven wij lessen voor de toekomst voor het beleid en de uitvoering van de handhaving
van de arbeidswetten. Uit ons onderzoek blijkt dat het ministerie van SZW en de Inspectie verschillende
instrumenten inzetten en activiteiten verrichten waarmee zij een bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen:
het verbeteren van de naleving van de arbeidswetten, het borgen van gezonde een veilige
arbeidsomstandigheden en eerlijke arbeidsmarktverhoudingen en het straffen van overtredingen van de
arbeidswetten.

De instrumenten en de activiteiten die het ministerie en vooral de Inspectie SZW en andere stakeholders
inzetten, lijken, voor zover dit op basis van dit onderzoek te beoordelen is, in lijn te liggen met de algemene
beleidsdoelen; met andere woorden, beleid en uitvoering ‘doen de goede dingen’. Tegelijkertijd bergen
beleidskeuzes in zich dat zij beperkend werken. Dit kan er toe leiden dat de ‘goede’ dingen niet per definitie in
de volle breedte ‘goed’ gedaan (kunnen) worden. Zo brengt de risicogerichte aanpak van de Inspectie SZW
inherent met zich mee dat niet alle risico’s aandacht krijgen. Ook de keuzes die het ministerie van SZW maakt,
zowel qua beleid als qua inzet op en financiering van specifieke programma’s, leiden tot een gerichte focus op
een aantal onderwerpen.

Gezien de complexiteit en de omvang van het terrein arbeidsmarkt en -omstandigheden is het logisch en goed
dat er keuzes gemaakt worden. Op een aantal vlakken liggen evenwel kansen of is er ruimte om de ‘goede’
dingen ‘beter’ te doen. Dit kan gaan over de beleidskeuzes zelf, maar ook over samenwerking met anderen, zoals
de collega-inspecties. In de hierna volgende lessen voor de toekomst beschrijven wij deze kansen.

3.1. Lessen voor het handhavingsbeleid
Hierna volgen enkele lessen voor de toekomst met betrekking tot het handhavingsbeleid.

3.1.1. Blijf alert op de samenwerking tussen ministerie en Inspectie
op het gebied van communicatie

Er zijn verschillende partijen betrokken bij en verantwoordelijk voor de voorlichting en
nalevingscommunicatie: zowel bedrijven, branche-, werkgevers- en werknemersorganisaties, het ministerie van
SZW en de publieke toezichthouders spelen een rol. Het ministerie van SZW is verantwoordelijk voor de wetten
en communicatie daarover. De Inspectie SZW communiceert als toezichthouder over toezicht en handhaving
van de wetten. De brancheorganisaties hebben een rol in de communicatie over de wet- en regelgeving en
toezicht naar hun achterban. Ook arbodeskundigen communiceren vanuit hun functie over de wet- en
regelgeving.

Gelet op het grote aantal partijen dat betrokken is bij en verantwoordelijk is voor communicatie-uitingen, is het
onvermijdelijk dat er overlap ontstaat. Zo zijn er verschillende websites met deels dezelfde informatie – veelal
op een ander abstractieniveau – en deels andere meer of minder gedetailleerde informatie. Dit kan tot gevolg
hebben dat het niet altijd duidelijk is waar de benodigde informatie te vinden is en/of op welke website de
informatie het meest volledig dan wel actueel is en dus het beste geraadpleegd kan worden.

3.1.1.1. Zorg voor eenduidige en actuele informatie en onderhoud de
samenwerking met sectoren op het gebied van voorlichting

Het ministerie geeft aan dat er in toenemende mate een beroep wordt gedaan op werkgevers en de
brancheorganisaties als het gaat om de verantwoordelijkheid voor voorlichting; het ministerie stelt dat de
werkgevers en brancheorganisaties zelf ook verantwoordelijk zijn voor de voorlichting aan hun achterban en het
informeren van werknemers. Uit dit onderzoek rijst de vraag of hier niet meer afstemming met de sectoren over
plaats kan vinden.

Uit dit onderzoek blijkt verder dat werkgevers en brancheorganisaties graag meer samenwerken als het gaat om
de ontwikkeling van instrumenten zoals voorlichting en nalevingscommunicatie en dat samenwerking in
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sommige gevallen ook plaatsvindt. In de metaalsector werkt de Inspectie samen met de sector voor
communicatie-uitingen, dat wordt door alle betrokkenen zeer gewaardeerd en kan zodoende gezien worden als
een good practice. Wij denken dat op dit terrein kansen liggen voor SZW en de Inspectie om verder te zoeken
naar mogelijkheden om samen te werken met betrokken actoren als het gaat om nalevingscommunicatie en
voorlichting.

3.1.1.2. Creëer meer duidelijkheid over de implicaties van de
doelvoorschriften voor werkgevers en werknemers

Sinds 2007 zijn op veel plaatsen in de Arbowet middelvoorschriften vervangen door doelvoorschriften. De
beleidsmatige keuze voor doelvoorschriften in de Arbeidsomstandighedenwet en -regelgeving vraagt van de
Inspectie dat zij bij de handhaving op de doelvoorschriften in staat is om een juiste interpretatie van de
doelvoorschriften in de situatie in de praktijk te maken. Voor een dergelijke interpretatie is kennis en ervaring
benodigd.

Er zijn verschillende signalen, van werkgevers en brancheorganisaties, dat van de Inspectie meer kennis van de
specifieke situatie in bepaalde sectoren wordt verwacht. Dit speelt vooral in de context van inspecties in het
kader van de Arbowet, omdat daarbij doelvoorschriften uit wet- en regelgeving moeten worden geïnterpreteerd
in de context van specifieke veiligheidsoplossingen die bedrijven hebben gekozen.

Uit interviews en rondetafelbijeenkomsten is naar voren gekomen dat er bij werkgevers- en brancheorganisaties
het beeld bestaat dat de door deze partijen noodzakelijk geachte kennis van de specifieke oplossingen die in de
sector worden gehanteerd niet altijd bij de Inspectie aanwezig is. Dit wordt vooral duidelijk als invulling moet
worden gegeven aan de doelvoorschriften van de Arbowet. Het is aannemelijk dat op verschillende terreinen
experts in de sector over meer kennis van dergelijke oplossingen beschikken dan de Inspectie. Echter, de
Inspectie moet in voorkomende situaties wel onafhankelijk een oordeel vellen over de ontstane situatie. Een
door de werkgevers en brancheorganisaties aangehaald voorbeeld in dit kader betreft de discussie over de
boorkappen.16

Ook zijn er verschillen tussen de verwachtingen bij werkgevers – en op basis van bijvoorbeeld de arbocatalogi
en de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de wijze waarop deze bronnen gebruikt worden door
Inspectie SZW ten behoeve van handhaving. Belangrijk daarbij is dat de Inspectie altijd handhavend kan
optreden als er een gevaarlijke situatie of een andere overtreding wordt geconstateerd, ook al heeft de
werkgever de arbocatalogus gevolgd.

Voornoemde voorbeelden laten zien dat de verwachtingen ten aanzien van de wijze waarop gehandhaafd wordt
op (in documentatie vastgelegde) doelvoorschriften verschilt tussen werkgevers- en brancheorganisaties
enerzijds en de Inspectie SZW anderzijds. Het is gewenst om meer duidelijkheid te creëren over enerzijds wat
verwacht wordt van werkgevers en anderzijds wat werkgevers mogen verwachten van de Inspectie SZW over de
wijze waarop zij omgaat met de doelvoorschriften en de invulling hiervan door de werkgevers.

Lessen voor de toekomst:

1. Zorg ervoor dat duidelijk is voor werkgevers en werknemers op welke plek(ken) welke informatie te
raadplegen is. Beperk in elk geval het aantal overheidswebsites met informatie over arbeidswetgeving, houd
de aangeboden informatie actueel en formuleer bijvoorbeeld een gezamenlijke boodschap met de Inspectie
en partijen uit de sectoren.

2. Ga (verder) in gesprek met het veld om de voorlichting en nalevingscommunicatie samen met de actoren in
de sectoren vorm te geven en zoveel mogelijk de juiste verwachtingen te creëren. Zorg hierbij ook voor
afstemming tussen de verschillende partijen die verantwoordelijk zijn voor communicatie-uitingen.

3. Verken de achtergronden van de door werkgevers en brancheorganisaties aangekaarte onvrede met het
handhavingsbeleid ten aanzien van doelvoorschriften en bezie welke mogelijkheden er zijn om deze
onvrede weg te nemen door duidelijker te communiceren over wat van de Inspectie verwacht mag worden.

16 http://www.arboinspectie.nl/langdurig-conflict-over-beschermkap-boormachines-opgelost
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3.1.2. Ontwikkel een monitor op het terrein van eerlijk werk
De arbeidsomstandigheden in Nederland worden (systematisch) gemonitord. De informatie uit deze monitors
geeft veel inzicht in de stand van zaken en de kwaliteit van de arbeid.17 Op het terrein van eerlijk
werk/arbeidsmarktfraude is geen sprake van een vergelijkbare vorm van monitoring.

Er lijkt winst te behalen door ook een monitor op het terrein van arbeidsmarktfraude te ontwikkelen. Een
dergelijke monitor kan onder meer zaken in beeld brengen die een nauwkeuriger beeld opleveren van de
doelgroep, het nalevingsniveau, de risico’s en beweegredenen van werkgevers om na te leven.

Wij merken overigens op dat ook op het terrein van de arbeidstijden nog kansen liggen om de bestaande
monitors uit te breiden. De naleving van de ATW wordt nu in beperkte mate meegenomen in de monitoring van
de arbeidsomstandigheden.

Les voor de toekomst:

4. Ontwikkel een monitor op het terrein van eerlijk werk/arbeidsmarktfraude om inzicht te krijgen in de stand
van zaken voor de naleving van de betreffende arbeidswetten.

3.1.3. Breng de gevolgen van nieuw beleid (en beleidswijzigingen)
gestructureerder in kaart

In interviews en in de rondetafelbijeenkomst hebben toezichthouders aangegeven dat er soms onvoldoende
aandacht is voor de gevolgen of implicaties van nieuw beleid voor de (uitvoerings)organisatie. Denk hierbij aan
de juridisering van het toezicht – mede als gevolg van invoering van de Wahss – waardoor uitvoeringsinstanties
meer tijd kwijt zijn aan onderzoek en het rondkrijgen van de bewijslast. Het was bij het ministerie van SZW
bekend dat juridisering zou optreden, maar de omvang hiervan was vooraf niet goed te voorspellen. Een ander
voorbeeld betreft de openbaarmakingen in het kader van de Was; de invoer van de openbaarmakingen vindt
handmatig plaats, omdat de ICT-systemen nog niet gereed zijn om dit digitaal te laten plaatsvinden. Overigens
kan het ook zo zijn dat er wel aandacht is voor de implicaties van het beleid voor een organisatie, maar dat het
politieke draagvlak uiteindelijk doorslaggevend is voor de uiteindelijke keuzes. In dit laatste geval is het in ieder
geval zaak om hierover goed en helder te communiceren naar de uitvoeringspraktijk.

Om meer zicht te krijgen op de gevolgen van het beleid is raden wij aan bij grote beleidswijzigingen onderzoek
te doen; bij voorkeur een ex-ante impact-analyse. Een dergelijke analyse draagt bij aan het behalen van de
vooraf gestelde beleidsdoelen, omdat deze vooraf beter inzicht geeft in de kans dat de beoogde
maatschappelijke impact van een beleidsvoorstel wordt bereikt en in de kosten die het voorstel met zich
meebrengt. De ex-ante impactanalyses die standaard worden uitgevoerd voor beleidsvoorstellen van de
Europese Commissie kunnen hierbij als voorbeeld dienen.

3.1.3.1. Maak bij beleidskeuzes inzichtelijk wat de gevolgen zijn voor
de benodigde capaciteit

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de interne handhavingsketen van de Inspectie SZW een tweetal
bottlenecks kent. Dit gaat enerzijds over de capaciteit die beschikbaar is voor risicogerichte versus melding-/
klachtgestuurde inspecties en anderzijds over de capaciteit die nodig is bij de Inspectie en SZW voor het
afhandelen van beschikkingen, zienswijzen en bezwaar en beroep. Er ontstaat druk op de verschillende schakels
in de keten als zich op een of meer plekken wijzigingen voordoen in de beschikbare capaciteit. Zo leidt de inzet
van extra capaciteit bij het opstellen van boeterapporten om achterstanden weg te werken nu tot vertraging bij
behandeling van bezwaar- en beroepszaken. Maar ook de toename van de gevraagde (en wettelijk verplichte)
capaciteitsinzet op melding-/klachtgestuurde inspecties heeft gevolgen; concreet leidt dit ertoe dat er minder
capaciteit beschikbaar is voor preventieve risicogerichte inspectieprogramma's.

De bottlenecks in de keten vragen om bij beleidskeuzes steeds de hele handhavingsketen in beeld te houden,
steeds scherp te blijven op ontwikkelingen. Daarnaast geldt: investeer in capaciteit of doe expliciet concessies

17 Ministerie van SZW (2016). Visie en strategie gezond en veilig werken.
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op ambitieniveau. Tegelijkertijd vraagt dit ook van de Inspectie SZW om duidelijk aan te geven waar ruimte ligt
oftewel welk ambitieniveau realistisch is. Overigens is reeds onderkend dat de druk op de Inspectie SZW
toeneemt en daarmee ook de vraag naar de capaciteit. In het rapport “Werken met effect” en het naar
aanleiding daarvan opgestelde Inspectie Control Framework is dit nader uitgewerkt en is het vraagstuk rondom
capaciteit belicht.18 Het ICF vormt daarmee een goed instrument waarmee inzichtelijk gemaakt is hoe
beleidskeuzes en capaciteit samenhangen.

3.1.3.2. Betrek de toezichtspraktijk (meer) bij beleidswijzigingen en
maak het mogelijk om het potentieel van beleid zo goed
mogelijk te benutten

Signalen uit de praktijk kunnen op verschillende manieren naar voren komen. Enerzijds zijn er formele
overleggen en formele consultatierondes die een platform bieden om signalen uit de praktijk te agenderen. Zo
worden voorafgaand aan het wijzigen of doorvoeren van nieuw beleid de betrokken uitvoeringsorganisaties in
de gelegenheid gesteld om input te leveren.

Tijdens de interviews en de rondetafelbijeenkomst hebben toezichthouders aangegeven dat er kansen liggen om
de uitvoering meer te betrekken bij beleidsvorming en/of beleidswijzigingen. Zo kunnen de inspectieresultaten,
signalen en ervaringen van de Inspectie (meer) als input gebruikt worden bij het ontwerp van regelgeving door
het ministerie van SZW in relatie tot de arbeidswetten; in het bijzonder om de handhaafbaarheid van nieuwe
wet- en regelgeving te beoordelen. Daarbij zijn er grenzen aan de haalbaarheid van voorstellen, omdat
beleidskeuzes soms een breder terrein betreffen dan de wetgeving waarop de Inspectie een handhavende taak
heeft, en omdat politiek draagvlak een rol speelt bij het maken van beleidskeuzes. De samenwerking met de
sectoren wordt als een positief punt ervaren. Er liggen evenwel kansen om deze samenwerking te bevorderen.

Lessen voor de toekomst:

5. Maak het ICF permanent en gebruik het ICF om jaarlijks en vierjaarlijks bij te sturen, zodat ten aanzien van
beleidskeuzes helder is wat de gevolgen zijn van wettelijke verplichte taken (de afhandeling van
melding/klachtgestuurde inspecties) op het handhavingsbeleid en de -praktijk van de Inspectie SZW en
daarmee op het behalen van effect binnen risicogestuurde (sector)programma’s.

6. Maak in het beleid duidelijke keuzes over de toedeling van capaciteit aan de verschillende schakels in de
keten, en let daarbij op de doorwerking van besluiten. Investeringen op één onderdeel hebben altijd
gevolgen voor andere onderdelen in de keten. Indien het niet mogelijk is om in gelijke mate de inzet te
(her)verdelen, stel dan het ambitieniveau bij – zodat overall de (keten)doelstellingen van het
handhavingsbeleid gehaald kunnen worden.

7. Betrek de handhaving (nog meer) bij het formuleren van beleid(swijzigingen) en leg duidelijk uit hoe de
inbreng van de uitvoering mee is gewogen bij het formuleren van nieuw beleid en/of bij aanpassing van het
beleid. Overweeg bij grote of ingrijpende beleidswijzigingen een ex-ante impactanalyse uit te voeren om de
implicaties of gevolgen van nieuw beleid voor betrokken organisaties in beeld te brengen. Maak de
impactanalyses openbaar zodat inzichtelijk is wat de gevolgen zijn van keuzes.

18 Kamerbrief 16 mei 2017 Inspectie Control Framework, Kamerstuk 2016/17, 34550-XV-74.
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3.2. Lessen voor de praktijk van de handhaving
Hierna volgen enkele lessen voor de toekomst met betrekking tot de praktijk van de handhaving.

3.2.1. Bouw verder aan een evidence-based instrumentenmix
De Inspectie SZW heeft de afgelopen jaren, onder meer met de ontwikkeling van een interventietoolbox en
interventiewijzer, een belangrijke stap gezet om haar beleid en aanpak te baseren op wetenschappelijke
inzichten. Tegelijkertijd is er nog beperkt zicht op de mate van effectiviteit van de werkwijzen, activiteiten en
instrumenten van de Inspectie SZW en andere toezichthouders in de praktijk. Ook het zicht op het effect van
combinaties van instrumenten, de instrumentenmix, is beperkt. In termen van de 'effectladder' van Yperen en
Veerman19 (zoals beschreven in het ‘foto’-rapport) hebben de meeste instrumenten20 een onderbouwing op
niveau 2 of 3. Dat wil zeggen dat deze instrumenten c.q. interventies goed beschreven zijn en eventueel
theoretisch, doch niet met empirisch onderzoek zijn onderbouwd. Van sommige interventies is de effectiviteit
bewezen in bepaalde context (bijvoorbeeld het effect van het instrument boete in de context van het verkeer) of
in samenhang met andere instrumenten (bijvoorbeeld verhoging van boetes, vergroting van de pakkans én
intensivering van de voorlichting samen, in de context van de Wav), maar niet als afzonderlijk instrument in de
context van de arbeidswetten.

Daarnaast liggen er kansen in het scherper stellen van doelen en verdelen van taken en het gezamenlijk met
andere publieke toezichthouders ontwikkelen van slimmere data-analyse op zoveel mogelijk relevante
bestanden. Op het laatste punt wordt door de Inspectie al het nodige gedaan, maar zij heeft bij de presentatie
van het ICF aangegeven op dit moment over te weinig middelen te beschikken om maximaal van de
mogelijkheden van data-analyse te kunnen profiteren in de handhaving.

Om meer zicht te krijgen op wat wel en wat niet werkt in de praktijk van handhaving, strekt het tot aanbeveling
om bij de toepassing van een nieuw instrument of activiteit een meting vooraf, tijdens en een meting achteraf
uit te voeren. Door effecten meetbaar te maken en waar nodig zorg te dragen voor wetenschappelijke
begeleiding, ontstaat een gedegen basis van nieuwe kennis en inzichten die meegenomen kan worden ten
behoeve van toekomstige beleidsontwikkeling en -uitvoering.

Uit dergelijk effectonderzoek kan overigens ook naar voren komen dat bepaalde instrumenten niet effectief zijn
of dat sommige verwachte effecten niet gerealiseerd worden. Deze informatie geeft aanleiding voor het
(her)formuleren van (nieuwe) beleidsmaatregelen, maar ook voor het (door)ontwikkelen van activiteiten en
instrumenten of het stopzetten van het gebruik van instrumenten voor doelgroepen waarvoor deze minder of
niet effectief zijn. Bovendien wordt daarmee bijgedragen aan een verdere onderbouwing van de effectiviteit van
de beleidstheorie die ten grondslag ligt aan de handhaving van de arbeidswetten.

3.2.1.1. Stem ontwikkeling van instrumenten af om meer synergie te
realiseren

Uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat verschillende partijen zijn die belast zijn met het ontwikkelen van
voornamelijk preventieve instrumentaria om de naleving van de arbeidswetten te bevorderen. Zo financiert het
ministerie van SZW verschillende programma’s die raken aan de handhaving van de arbeidswetten en waarvoor
in dat kader instrumentaria ontwikkeld worden. Zo ontwikkelen zowel TNO als de Inspectie SZW tools om
bedrijven te helpen om wet- en regelgeving beter na te leven. Specifiek is in de interviews aangegeven dat
communicatie en samenwerking over het programma Arbozorg geïntensiveerd kan worden – juist ook om te
voorkomen dat het wiel door beide partijen opnieuw wordt uitgevonden. Duidelijkheid over de taken en
verantwoordelijkheden van de partijen als ook onderling overleg tussen de partijen is gewenst.

19 Yperen, T.A. van & Veerman, J.W. (red.). (2008). Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek
in de jeugdzorg. Delft: Eburon.
20 Het ministerie reikt de Inspectie voornamelijk instrumenten aan die gericht zijn op repressie, zoals boetes of stillegging
van bedrijven.
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3.2.1.2. Benut de kansen om preventieve instrumenten in te zetten om
de naleving te bevorderen

Er kunnen verschillende instrumenten ingezet worden voor voorlichting en nalevingsbevordering. Tegelijkertijd
blijkt uit onderzoek van TNO dat de spontane naleving achterblijft. In het kader van de Arbowet hebben
geïnterviewden aangegeven dat tijdens inspecties blijkt dat de spontane naleving zeer laag ligt. Daarnaast is
gebleken dat na een inspectie veel bedrijven de regels beter naleven21; het contact met de Inspectie SZW helpt
om werkgevers bewust te maken van overtredingen en problemen op te lossen.

Tegelijk is het aantal bedrijven dat geïnspecteerd wordt door de Inspectie – conform het risicogerichte beleid
van de Inspectie – beperkt. Er lijken derhalve kansen te liggen voor de inzet van (meer) preventieve
instrumenten die de naleving bevorderen, zodat de bewustwording over en de naleving van regels wordt
gestimuleerd. Een voorbeeld van een dergelijk instrument dat met succes wordt ingezet is 5x beter.

Merk hierbij op dat de mate van effectiviteit van dergelijke preventieve instrumenten en specifiek van
communicatie afhankelijk is van de doelgroep waarop deze communicatie uitingen gericht zijn. Per type
doelgroep, van spontane en passieve nalever tot niet-weter, niet-kunner en niet-willer, dient een specifiek en op
de doelgroep gericht communicatiestrategie ingezet te worden; het type communicatie dient aan te sluiten bij
de doelgroep en haar kennisniveau/situatie. Welke vorm van communicatie werkt, verdient evenwel nader
onderzoek.

Lessen voor de toekomst:

8. Draag er zorg voor en/of stimuleer de afstemming tussen de partijen die instrumenten ontwikkelen en de
Inspectie SZW zodat er synergie ontstaat bij het realiseren van nieuwe instrumentaria en voorkomen wordt
dat partijen vergelijkbare dingen doen c.q. het wiel opnieuw uitvinden.

9. Ontwikkel en pas specifiek voor de doelgroep gemaakte communicatie-uitingen toe om naleving te
bevorderen. Houd rekening met de effectiviteit en doelmatigheid van communicatie-uitingen per type
doelgroep.

10. Doe onderzoek naar de effecten van het handhavingsbeleid, specifiek naar de effecten van ingezette
activiteiten en instrumenten. Rapportage over de uitkomsten van het onderzoek en de consequenties
hiervan voor beleid is gewenst, zodat een gedegen basis van nieuwe kennis en inzichten ontstaat.

3.2.2. Pas eigen good practices breder toe en maak gebruik van de
OESO good practices om naleving te bevorderen

Uit ons onderzoek is gebleken dat de instrumenten die per programma worden ingezet door de Inspectie SZW
van elkaar kunnen verschillen. Dergelijke initiatieven of instrumenten kunnen ook relevant zijn voor andere
sectoren of programma’s, of voor andere toezichthouders. Datzelfde geldt voor nieuwe initiatieven en
instrumenten.

Als voorbeeld van een good practice zien wij de focus op opdrachtgevers in de fastfoodsector. Goede elementen
bij deze aanpak zijn: focus op grote bedrijven met inkoopmacht, langdurige betrokkenheid op het juiste niveau
in de organisatie, eerst werken aan bewustwording, dan pas aan handhaving. Deze elementen kunnen ook
worden toegepast in andere programma’s.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft op basis van uitgebreid
literatuuronderzoek en interviews met experts elf “good practices for regulatory enforcement and inspections”
gedefinieerd.22 In de initiatieven van de Inspectie zien wij sommige van deze good practices terug. Andere
zouden nog kunnen worden toegepast. In tabel 3-1 staan de good practices van de OESO die volgens ons al
voldoende onderdeel zijn van het beleid en de praktijk van de handhaving van de Inspectie en het ministerie.

21 Ministerie SZW. Rijksjaarverslag 2016.
22 OECD (2014). Regulatory Enforcement and Inspections: OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy. OECD
publishing.
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Tabel 3-1 Overzicht van OESO best practices die de Inspectie SZW en het ministerie van SZW hebben
geïmplementeerd

2. Selectivity – Het SZW-beleid is duidelijk over welke inzet van marktpartijen wordt verwacht in
aanvulling op de eigen handhavingsactiviteiten en daarbij zijn het ministerie en de Inspectie actief om
initiatieven vanuit de markt te stimuleren dan wel te faciliteren. Het programma verantwoord
opdrachtgeverschap is in dat kader een relevante ontwikkeling, maar ook de certificaten die door
marktpartijen worden ontwikkeld zoals het OSB keurmerk en de governancecode voor de bouwsector zijn
hiervan een duidelijke indicatie.

3. Risk focus and proportionality – De Inspectie voert, samen met stakeholders, contextanalyses en
risico-inventarisaties uit en gebruikt die als basis voor de inzet van capaciteit in programma’s.

9. Clear and fair process – Dit is goed op orde, zowel in het contact tussen inspecteur en bedrijf als in het
verdere proces. Hierover zijn in interviews en rondetafelbijeenkomsten met de drie sectoren geen kritische
opmerkingen geweest.

11. Professionalism – Voor eerlijke en consistente inspecties zijn voldoende richtlijnen. In hoeverre deze
richtlijnen ook adequaat worden toegepast is niet onderzocht in dit onderzoek.

Tabel 3-2 geeft een overzicht voor de kansen voor verbetering.

Tabel 3-2 Overzicht van de OESO best practices waarbij kansen voor verbetering bestaan voor de Inspectie
SZW en het ministerie van SZW

1. Evidence-based enforcement – Hier staat al een goede basis, maar er is ruimte voor verbeteringen.
Zie ook de aanbeveling hierover getiteld: ‘Bouw verder aan een evidence-based instrumentenmix’ (paragraaf
3.2.1).

4. Responsive regulation – Er is een instrumentarium ontwikkeld in de programma-aanpak om
handhavingsacties in te zetten op een manier die past bij het profiel en gedrag van bedrijven, maar dit lijkt
nog niet binnen alle programma’s van de Inspectie SZW te worden toegepast.

5. Long-term vision – SZW heeft op conceptueel niveau beleidsdoelen vastgesteld voor de lange termijn.
De mate van concreetheid van deze doelen en weg naar het behalen ervan zijn volgens ons voor verbetering
vatbaar.

6. Co-ordination and consolidation – Er vindt veel afstemming plaats tussen de Inspectie en
medetoezichthouders en er zijn voorbeelden van de synergievoordelen die dit oplevert. Mogelijk is hier nog
meer uit te halen. Zie voor een toelichting hierop de les: ‘Intensiveer de samenwerking en kennis- en
informatiedeling met andere toezichthouders’.

7. Transparent governance – Veel aspecten die de OESO noemt, worden al ingevuld. Op het punt van
professionaliteit stelt de OESO als criterium dat de Inspectie effectief gedrag laat zien dat naleving bevordert.
Vanuit de interviews en rondetafelbijeenkomsten met de drie sectoren komt naar voren dat men soms
geconfronteerd wordt met een Inspectie die de focus vooral op formele regels plaatst in plaats van de
doelstellingen van de arbeidswetten. Daarnaast zijn de gehanteerde indicatoren in de jaarverslagen en
rapportages van het ministerie noch de Inspectie gericht op de outcome van beleid. Hier mag meer aandacht
naartoe gaan.

8. Information integration – Er zijn verschillende systemen in ontwikkeling om het primaire proces van
de Inspectie beter te ondersteunen, zoals een mobiele applicatie waarmee inspecteurs op locatie kunnen
werken en een systeem waarmee inspectieactiviteit gepland kan worden en leidinggevenden inzicht krijgen
in managementinformatie over activiteiten, resultaten en effecten. Deze systemen zijn voor zover wij weten
(gedeeltelijk) in gebruik en gedeeltelijk nog in ontwikkeling.
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10. Compliance promotion – De Inspectie heeft voor bedrijven checklists en zelfinspectietools
ontwikkeld. Uit de gesprekken met sectoren blijkt echter dat deze niet altijd passend zijn voor de doelgroep:
grote bedrijven zijn zelf goed in staat om de vereisten van wet- en regelgeving in te vullen, maar juist kleine
bedrijven die veel baat zouden moeten hebben bij hulpmiddelen, kunnen met de instrumenten van de
Inspectie niet goed uit de voeten. Hier is dus verbetering mogelijk.

Les voor de toekomst:

11. Benoem (eigen en door autoriteiten zoals de OESO aangedragen) good practices en draag zorg voor het
delen van deze good practices binnen de eigen organisatie ten behoeve van andere programma’s en
eventueel andere toezichthouders.

3.2.3. Optimaliseer de handhavingsketen: van boeterapport tot
beschikking en afhandeling van bezwaar en beroep

Als gevolg van juridisering is de tijd die de Inspectie SZW besteedt aan het doen van inspecties, het opstellen en
onderbouwen van boeterapporten als ook het afhandelen van de beschikkingen en eventuele zienswijzen,
bezwaar en beroepzaken, toegenomen. De eisen aan de bewijsvoering in de boetebeschikking en daarmee ook
aan de bewijsvoering in de boeterapporten zijn hoog.

In de interviews is aangegeven dat er nog mogelijkheden zijn om de handhavingsketen te verbeteren, zodanig
dat beter het hoofd geboden kan worden aan de toegenomen juridisering. Als les voor de toekomst geven wij
derhalve mee om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om de keten te optimaliseren zodanig dat er
enerzijds sprake is van een toename van de juridische houdbaarheid van de opgeleverde producten en
anderzijds (en idealiter) een afname van de tijd besteed aan het opleveren van producten per stap in de keten.
De uitkomst hiervan kan zowel betrekking hebben op wijzigingen in het proces zelf, allocatie van mensen en
middelen als op kennis en expertise.

Les voor de toekomst:

12. Verken welke mogelijkheden er zijn om de handhavingsketen effectiever en efficiënter in te richten zodat
eventueel re-work door de verschillende partijen c.q. afdelingen binnen de Inspectie SZW en het ministerie
die betrokken zijn in deze keten tot een minimum beperkt wordt, de kwaliteit van de producten toeneemt
en de tijd die wordt besteed aan een zaak (idealiter) afneemt.

3.2.4. Rapporteer aan de hand van kerncijfers op consistente wijze
over handhaving en de effecten van beleid

De Inspectie SZW heeft in haar jaarverslag over 2015 aanvullende indicatoren opgenomen. Deze indicatoren
betreffen voornamelijk kwalitatieve gegevens over de ontwikkeling van gezond, eerlijk en veilig werk (effect van
beleid). Daarnaast is door de Inspectie SZW gewerkt aan de ontwikkeling van meer aanvullende indicatoren.
Het doel is deze indicatoren te laten aansluiten bij de nieuwe programmatische werkwijze van de Inspectie
SZW. Met ingang van 2018 worden deze indicatoren meegenomen in de begroting van het ministerie van SZW
en in de jaarverslagen van de Inspectie SZW.

In de rijksbegroting 2018 zijn de volgende nieuwe en aanvullende (sturings)indicatoren opgenomen,
gedeeltelijk voortvloeiend uit het ICF, waarmee meer zicht verkregen wordt op de effecten van het beleid van de
Inspectie SZW. Deze cijfers worden ook de komende jaren in de rijksbegroting opgenomen. Het gaat onder
meer om cijfers over de verhouding tussen actief/reactief onderzoek, capaciteitsinzet, het
handhavingspercentage bij eerste inspectie en bij herinspectie.23 In de begroting 2018 zijn daarnaast, ten
behoeve van de continuïteit, ook nog dezelfde kerncijfers opgenomen als voorgaande jaren, zoals aantallen
inspecties, opsporingsonderzoeken en onderzoeksrapporten. Deze cijfers worden vanaf 2019 alleen nog in de
jaarverslagen van de Inspectie SZW gerapporteerd.

23 http://www.rijksbegroting.nl/2018/voorbereiding/begroting,kst237072_12.html
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Voor de bovengenoemde initiële set van kerncijfers zijn door de Inspectie SZW geen streefwaarden
geformuleerd. Het benoemen van streefwaarden is voor input-, throughput- en output-indicatoren ook niet
gewenst, omdat dit kan leiden tot een verkeerde stimulans c.q. tot ongewenst gedrag. Het realiseren van een
bepaald aantal inspecties, het realiseren van een bepaalde hoogte aan boete-opbrengsten of het vaststellen van
bijvoorbeeld een bepaald aantal overtredingen is immers geen doel op zich.

Idealiter worden wel streefwaarden geformuleerd voor de indicatoren van de maatschappelijke resultaten van
de handhaving. Dergelijke streefwaarden kunnen worden opgenomen in de jaarverslagen van de Inspectie
SZW. op dit moment nog geen streefwaarden geformuleerd voor de nieuwe indicatoren, omdat op het moment
van formuleren van de nieuwe indicatoren nog geen afspraken met de Kamer gemaakt waren inzake het ICF.

Gelet op de ontwikkeling naar effectgestuurd werken, adviseren wij om in de aankomende jaren zorg te dragen
voor een eenduidige, consistente rapportage van input, throughput, output en outcome in de verslagen van de
Inspectie SZW, middels de recent geformuleerde nieuwe indicatoren. Hierbij dient ook aandacht te zijn voor het
maatschappelijk effect (inclusief de beoogde streefwaarden).

Lessen voor de toekomst:

13. Zorg dat alle programma’s (sectoren of risico’s) gemonitord worden en laat deze monitor bijvoorbeeld in
het jaarverslag van de Inspectie terugkomen als ook in overkoepelende meerjarenrapportages. Beschrijf op
systematische wijze de input, throughput en output per programma en wees daarbij consistent in de
verslaglegging over de jaren heen.

14. Beschrijf het effect dat je wilt bereiken en benoem streefwaarden voor de outcome-indicatoren. Rapporteer
in de rapportages van de Inspectie over de wijze waarop en de mate waarin deze streefwaarden gehaald
worden, zodat een beter inzicht ontstaat in de effecten van het handhavingsbeleid en de -praktijk.

3.2.5. Blijf investeren in de samenwerking met sectoren en maak
heldere afspraken

De samenwerking met de sectoren wordt als een positief punt ervaren. Er liggen evenwel kansen om deze
samenwerking te bevorderen. Meer samenwerken met de sector bij ontwikkeling van nieuw handhavingsbeleid
en -praktijk is onzes inziens mogelijk, bijvoorbeeld bij de vormgeving van communicatie-uitingen, nieuwe
wetgeving of interpretatie daarvan. Het wordt door de partijen in de sectoren gewaardeerd als daarover
afstemming met de branches plaats heeft gevonden.

Uit ons onderzoek is gebleken dat bij bedrijven en brancheorganisaties de verwachting kan ontstaan dat
instrumenten die door de branche zijn ontwikkeld en/of worden verspreid door de Inspectie SZW zullen
worden geaccepteerd en/of gebruikt. Een voorbeeld hiervan is de arbocatalogus, die normaliter door de
Inspectie als leidend wordt gehanteerd, maar waarvan mag worden afgeweken als blijkt dat er toch een
onveilige situatie ontstaat. Een ander voorbeeld is dat de dynamische RI&E in de metaalsector, waarin de
Inspectie mee kan kijken op wat een bedrijf invult in het online systeem, door de Inspectie niet wordt gebruikt
bij het voorbereiden van inspecties. De RI&E wordt namelijk pas geraadpleegd op het moment dat een situatie
is aangetroffen die onveilig is.

Les voor de toekomst:

15. Bevorder de samenwerking met de sectoren door hen te (blijven) betrekken bij beleid en praktijk van
handhaving. Voorkom uiteenlopende verwachtingen en maak duidelijke afspraken over wat een sector mag
verwachten ten aanzien van erkenning en /of gebruik door de Inspectie SZW van door die sector
ontwikkelde instrumenten en communiceer hierover.

3.2.6. Intensiveer de samenwerking en kennis- en informatiedeling
met andere toezichthouders

Er is veel samenwerking tussen toezichthouders. Tijdens de rondetafelbijeenkomst met toezichthouders is
aangegeven dat de samenwerking de laatste jaren is toegenomen, maar ook nog steeds verbeterd kan worden.
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Er lijken kansen te bestaan om de samenwerking te versterken. Denk hierbij aan meer afstemming over
interventies en gecombineerde of gerichte interventies bij bedrijven (om de inspectiedruk bij bedrijven te
verlagen en bij malafide bedrijven de pakkans te vergroten) maar ook aan het bevorderen van de effectiviteit
van de inspecties door informatie-uitwisseling/delen van bevindingen. Ook het delen van ervaringen/van elkaar
leren lijkt relevant, gelet op de verschillen in de wijze waarop er door inspecties wordt toezicht gehouden op
bepalingen in de wet.

Wel laten eerdere ervaringen met de samenwerking met andere toezichthouders ook zien dat het eigen
juridische mandaat van elke toezichthouder en beperkingen in het kader van bijvoorbeeld privacy verdere
samenwerking in de weg kunnen staan. Hier dient uiteraard ook in de toekomst rekening mee te worden
gehouden.

De samenwerking kan gefaciliteerd worden als er ook een gemeenschappelijk handhavingsdoel en een
gemeenschappelijke probleemdefinitie geformuleerd wordt, zodat het kijken over de grenzen van de eigen
organisatie heen wordt gestimuleerd.

Les voor de toekomst:

16. Blijf de huidige samenwerking met andere publieke toezichthouders evalueren en verken welke
mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn om de samenwerking te bevorderen voor efficiëntere inzet van
mensen en middelen en maak hierover afspraken. Blijf bij beleidskeuzes de samenwerking tussen
toezichthouders betrekken.

3.2.7. Realiseer onbenut potentieel ‘kan’-bepaling Wav
Verder is er met betrekking tot de Wav sprake van ‘onbenut potentieel’ van de huidige wet- en regelgeving als
het gaat om enkele ‘kan’-bepalingen; dit betreffen bepalingen in de wet waarbij het mogelijk/optioneel is om op
grond van bepaalde informatie een tewerkstellingsvergunning te weigeren. Dit geldt voor zowel de ‘kan’-
bepalingen die zijn opgenomen als het gaat om bestuursrechtelijke boetes als om de ‘kan’-bepalingen met
betrekking tot strafrechtelijke vervolging (dit betreffen artikel 9 lid 1 en artikel 12a en 12b van de Wav). Het
UWV heeft informatie nodig van en/of dient dit op te vragen bij respectievelijk de Inspectie SZW en het OM,
om op basis daarvan een afweging te kunnen maken over de toepassing van de ‘kan’-bepaling. Uit de interviews
is naar voren gekomen dat er beperkt sprake is van actieve uitwisseling van informatie tussen de betreffende
partijen; in overleg tussen het UWV, de Inspectie en het ministerie van SZW is bij de inwerkingtreding van de
wet afgesproken om deze grond terughoudend toe te passen. Het gevolg hiervan is dat UWV niet standaard
controleert of er een boete opgelegd is. Met het OM zijn geen afspraken gemaakt over informatie-uitwisseling.

Er liggen mogelijkheden om het potentieel van de facultatieve ‘kan’-bepaling meer te benutten. Dit kan
enerzijds door afspraken te maken over informatie-uitwisseling tussen UWV en respectievelijk het OM en de
Inspectie en anderzijds door duidelijkheid te geven en afspraken te maken over de toepassing/weging van de
‘kan’-bepaling door het UWV. Dit laatste lijkt zeker relevant, gelet op de constatering dat de facultatieve ‘kan’-
bepaling in de wet tot onzekerheid leidt bij bedrijven, omdat niet duidelijk is of een eerder opgelegde boete
wordt tegengeworpen bij de aanvraag van een vergunning. Wel is het van belang om hierbij de praktische
werkbaarheid in het oog te houden; in hoeverre is het werkbaar voor de verschillende organisaties om
informatie over bestuurlijke boetes en strafrechtelijke vervolging uit te wisselen? Binnen het kader van
praktische haalbaarheid zijn er dus kansen om de ‘kan’-bepaling meer te gebruiken.

Les voor de toekomst:

17. Verken welke mogelijkheden er zijn en welke afspraken er gemaakt kunnen worden over de informatie-
uitwisseling tussen het UWV en de Inspectie SZW en het OM –ten behoeve van de toepassing van de ‘kan’-
bepalingen in de Wav. Het ministerie van SZW en het UWV doen er daarnaast goed aan afspraken te maken
over de toepassing/weging van de ‘kan’-bepaling in de praktijk.
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A. Afkortingen en begrippen

Afkortingen

AI (de voormalige) Arbeidsinspectie

afdeling BDI afdeling Boete, Dwangsom en Inning van de Inspectie SZW

AO&I Afbouw, Onderhoud en Installatie

Arbowet Arbeidsomstandighedenwet

ARIE Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

ATW Arbeidstijdenwet

Awb Algemene wet bestuursrecht

B&U Burger & Utiliteitsbouw

Besluit SUWI Besluit ter uitvoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

bhv Bedrijfshulpverlening

BIM Basis Inspectie Module

Boa Buitengewoon opsporingsambtenaar

BOD Bijzondere opsporingsdienst

BRZO Besluit Risico’s Zware Ongevallen

Cao Collectieve arbeidsovereenkomst

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

CCV Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

CJIB het Centraal Justitieel Incasso Bureau

cki Certificerings- en keuringsinstelling

CNV Christelijk Nationaal Vakverbond

directie AMF (de voormalige) directie Arbeidsmarktfraude van de Inspectie SZW

directie Arbo (de voormalige) directie Arbeidsomstandigheden van de Inspectie SZW

directie WBJA directie Wetgeving en bestuurlijke juridische aangelegenheden van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs

EER Europese Economische Ruimte

EMPACT European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats

EU Europese Unie

EU-OSHA European Agency for Safety and Health at Work

FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging

Fte. Full time equivalent

Gvva Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid

GW&W Grond-, wegen- en waterbouwsector

ICF Inspectie Control Framework

IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg

ILO International Labour Organization

ILT Inspectie Leefomgeving en Transport

IMI Informatiesysteem Interne Markt

IND Immigratie en Naturalisatie Dienst

Inspectie SZW Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

IRA Inspectiebrede Risicoanalyse

JAD Joint Action Days

KMar Koninklijke Marechaussee

Liec Landelijk informatie en expertisecentrum

LSI Landelijke Stuurgroep Interventieteams

MAPA Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden

ministerie van SZW ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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Mkb midden- en kleinbedrijf

NCvB Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

NEA Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

NOA Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven

NVAF Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

NVLK Brancheorganisatie voor luchtbehandeling en koudetechniek
NVWA De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

OBN Vakgroep Ondernemers Bestratend Nederland

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OM Openbaar Ministerie

OR Ondernemingsraad

OSB Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten

OvJ Officier van Justitie

PAGO Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek

Pgb Persoonsgebonden budget

RAS Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

RCF Regionaal coördinatiepunt fraudebestrijding

RI&E Risico-inventarisatie en –evaluatie

RIEC Regionaal Informatie en ExpertiseCentrum

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RUD Regionale UitvoeringsDienst

RvA Raad van Accreditatie

RvS Raad van State

SBI Standaard Bedrijfsindeling

Siev Schoonmaken is een vak

SLIC Senior Labour Inspectors Committee

SNCU Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten

SodM het Staatstoezicht op de Mijnen

SVB Sociale Verzekeringsbank

SyRi Systeem Risico indicatie

SZW (ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

Twv Tewerkstellingsvergunning

U&H-toets Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets

Uneto-VNI Unie van elektrotechnische ondernemers en Vereniging Nederlandse Installatiebedrijven

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

VCA Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers

VCP Vakcentrale voor Professionals

VLOK Vereniging van Klussenbedrijven
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VTH Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Waadi Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

WagwEU Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers EU

Wahss Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

Was Wet aanpak schijnconstructies

Wav Wet arbeid vreemdelingen

WEA Werkgevers Enquête Arbeid

Wed Wet op de economische delicten

WHO World Health Organization

WML Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

ZEA Zelfstandigen Enquête Arbeid

Zzp Zelfstandige zonder personeel
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Begrippenlijst

afdeling BDI De afdeling Boete, Dwangsom en Inning. Verantwoordelijk voor boete- en
dwangsombesluiten, inclusief exploitatieverbod. Tevens verantwoordelijk voor het
opmaken van (waarschuwing) preventieve stilleggingen

beroep Indien een overtreder het niet eens is met een beslissing op bezwaar, kan de overtreder
beroep aantekenen bij de rechtbank in het arrondissement waarin zijn woonplaats ligt.
Het instellen van een beroepsprocedure schorst de werking van de voorliggende
beschikking niet.

beschikking tot
invordering van
een dwangsom

Indien een overtreder niet binnen de aangegeven termijn de last heeft opgevolgd, dan
verbeurt deze een dwangsom. Door middel van een beschikking worden deze
dwangsommen ingevorderd. Tegen deze beschikking staat bezwaar open.

beschikking zonder
boete

Indien BDI besluit dat er geen boete kan worden opgelegd, bijvoorbeeld omdat bewijs
ontbreekt of omdat een overtreding niet te verwijten is, wordt dit kenbaar gemaakt door
middel van een beschikking zonder boete.

beslissing op
bezwaar

De beslissing op bezwaar is een beschikking, waar beroep tegen openstaat. De beslissing
op bezwaar wordt genomen door de directeur WBJA en betreft een volledige
heroverweging van de voorliggende beschikking.

bezwaar Een overtreder kan bezwaar aantekenen tegen beschikkingen. Dit doet men door een
bezwaarschrift te sturen aan de minister. Het bezwaar wordt door WBJA behandeld.

boetebeschikking De definitieve vaststelling van een overtreding en de te betalen boete in een beschikking
door BDI. De (eventuele) zienswijze van overtreder wordt hierin gemotiveerd
meegenomen. Tegen deze beschikking staat bezwaar open.

boetekennisgeving Nadat BDI het boeterapport beoordeeld heeft, worden de constateringen en de
bijbehorende boete voorgelegd aan de overtreder. De overtreder krijgt 14 dagen de tijd
om een zienswijze in te dienen. Een kennisgeving is geen beschikking, er kan hiertegen
dus geen bezwaar worden aangetekend.

boeterapport De inspecteur neemt in een op ambtseed of ambtsbelofte ondertekend verslag de
bevindingen en verzamelde bewijzen met betrekking tot de door de Inspectie
geconstateerde overtreding(en) op. Dit boeterapport wordt er afhandeling aan BDI
toegezonden.

directie AMF De voormalige directie Arbeidsmarktfraude. Primair verantwoordelijk voor handhaving
van de Wav, Waadi en de WML. Tevens gedeeltelijk betrokken bij ATW.

directie Arbo De voormalige directie Arbeidsomstandigheden. Primair verantwoordelijk voor
handhaving van de Arbowet en de ATW. Tevens gedeeltelijk betrokken bij de
handhaving van de Warenwet.

discretionaire
bevoegdheid

Een discretionaire bevoegdheid is in het Nederlands bestuursrecht een bevoegdheid die
een bestuursorgaan in meer of mindere mate de vrijheid toekent om in concrete gevallen
naar eigen inzicht een besluit te nemen.

eis Besluit waarin een werkgever wordt aangegeven de wijze waarop een of meerdere
bepalingen gesteld bij of krachtens de wet moeten worden nageleefd.

ernstige
overtreding

Overtredingen die door de wet en besluit zijn aangewezen als ernstig. Hiervoor geldt een
langere recidivetermijn (10 jaar in plaats van 5) en er kan eerder preventief stilgelegd
worden.

Fraudewet Andere benaming voor de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-
wetgeving
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hoger beroep Door zowel minister als overtreder kan tegen een uitspraak in beroep van de
bestuursrechter hoger beroep worden aangetekend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State (de Afdeling).

kennisgeving eis Nadat een overtreding is geconstateerd waarvoor een eis tot naleving is aangewezen,
wordt een werkgever eerst op de hoogte gesteld van het voornemen hiertoe. Deze
werkgever heeft 14 dagen de tijd om hiertegen zijn zienswijze in te brengen. Een
kennisgeving is geen beschikking, er kan hiertegen dus geen bezwaar worden
aangetekend.

kennisgeving last
onder dwangsom

Nadat BDI het rapport last onder dwangsom van een inspecteur beoordeeld heeft, wordt
een overtreder de last onder dwangsom en de omstandigheden voorgelegd aan de
overtreder die 2 weken krijgt om een zienswijze in te dienen.

last onder
dwangsom

Beschikking genomen door BDI, die een overtreder gelast een overtreding op te heffen,
op straffe van verbeuring van een dwangsom

ongeval Een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde,
plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg
heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim, of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg
heeft gehad.

onherroepelijk
besluit

Een beschikking die onaantastbaar is: er is geen bezwaar, beroep of hoger beroep meer
mogelijk, of na een uitspraak in hoger beroep.

overige overtreding Betreffen in beleidsregels aangewezen overtredingen, waarvoor, als ze geconstateerd
worden, eerst een waarschuwing of een eis moet worden gegeven. Indien na deze
waarschuwing of eis de overtreding toch weer wordt geconstateerd, dient de inspecteur
een boeterapport op te maken.

overtreding met
directe boete

Betreffen in beleidsregels aangewezen overtredingen waarvoor, indien een inspecteur
deze aantreft, direct een boeterapport wordt opmaakt.

paritaire
handhavers

Handhavers die door de sociale partners zijn geformeerd.

preventieve
stillegging

Het bevel dat bepaalde werkzaamheden worden stilgelegd indien er een herhaling van
een overtreding of soortgelijke overtreding plaatsvindt waarvoor de werkgever reeds
eerder een waarschuwing preventieve stillegging heeft gekregen (zie ook waarschuwing
preventieve stillegging).

proces-verbaal Verslag van ambtshandelingen en constateringen van inspecteur, waaruit strafrechtelijk
gesanctioneerde overtreding of misdrijf blijkt. Wordt opgemaakt ten behoeve van een
Officier van Justitie, die nader dient te beslissen over verdere vervolging.

soortgelijke
overtreding

Een overtreding die in de wet of onderliggende regelgeving als een soortgelijke
overtreding is aangeduid.

stillegging met
boete

Een bevel dat personen niet mogen blijven op bepaalde plaatsen of dat bepaalde
werkzaamheden worden gestaakt of niet mogen worden aangevangen, indien dat verblijf
of die werkzaamheden ernstig gevaar opleveren voor personen. Naast dit ernstige gevaar
is tevens een zware overtreding als bedoeld in de beleidsregel boeteoplegging
geconstateerd in verband waarmee een boete wordt opgelegd.

stillegging zonder
boete

Een bevel dat personen niet mogen blijven op bepaalde plaatsen of dat bepaalde
werkzaamheden worden gestaakt of niet mogen worden aangevangen, indien dat verblijf
of die werkzaamheden ernstig gevaar opleveren voor personen. Naast dit ernstige gevaar
is geen sprake van een zware of direct beboetbare overtreding als bedoeld in de
beleidsregel boeteoplegging.
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voorlopige
voorziening

Procedure die overtreder kan voeren bij de bestuursrechter om de werking van een
besluit te schorsen hangende bezwaar- of (hoger)beroepsprocedure. Spoedeisend belang
moet worden aangetoond.

waarschuwing Het handhavingsinstrument dat als eerste wordt ingezet bij een overige overtreding als
bedoeld in de beleidsregel boeteoplegging mits dit een overtreding van een
middelbepaling of een concrete doelbepaling betreft of een niet concrete doelbepaling
die door middel van een goedgekeurde Arbocatalogus nader geconcretiseerd is. Op
grond van de Wav kan ook in specifieke gevallen bij constatering van een overtreding
een waarschuwing gegeven worden.

waarschuwing
preventieve
stillegging

Een beschikking die wordt gegeven nadat een ernstige overtreding als bedoeld in de
arbeidswetgeving dan wel onderliggende regelgeving is geconstateerd of nadat er een
herhaling is geconstateerd van een overtreding of soortgelijke overtreding, niet zijnde
een ernstige overtreding en waarin wordt aangegeven dat bij herhaling van deze of een
soortgelijke overtreding overgegaan wordt tot het stilleggen van bepaalde
werkzaamheden.

directie WBJA Directie Wetgeving en bestuurlijke juridische aangelegenheden. Verantwoordelijk voor
de beslissing op bezwaar en de (hoger) beroepsprocedures

zienswijze Reactie van een overtreder / belanghebbende op een voorgenomen besluit
(kennisgeving). Deze zienswijze wordt meegenomen en beantwoord in de beschikking.

zware overtreding Overtreding die in besluit of regeling als ‘zware overtreding’ is gekwalificeerd.
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B. Onderzoeksvragen evaluatie
handhaving arbeidswetten –
lessen en verbeteringen

Hieronder staan de onderzoeksvragen, zoals door SZW geformuleerd voor Fase 2 van het onderzoek
weergegeven. De vragen ‘D.2’ en D. 10’ zijn in rapport 1 “Evaluatie handhaving arbeidswetten. Beschrijvende
foto en krachtenveldanalyse” beantwoord en komen derhalve in dit rapport niet meer aan de orde.


