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Managementsamenvatting

Dit rapport presenteert een foto van het beleid en de uitvoering van de handhaving in het kader van de
Nederlandse arbeidswetten. Deze foto brengt voor zover mogelijk het gehele panorama van
handhavingsactiviteiten in beeld, van voorlichting aan werkgevers en werknemers tot toezicht op de naleving
van de arbeidswetten, opsporing en sanctionering van geconstateerde overtredingen en het incasseren van
opgelegde boetes.

Met handhaving worden al die activiteiten van de overheid bedoeld die erop zijn gericht dat de regels zoals
vastgelegd in of naar aanleiding van arbeidswetten worden nageleefd. In de context van de arbeidswetten zijn
bedrijven, branche-, werkgevers- en werknemersorganisaties verantwoordelijk voor het maken van onderlinge
afspraken en het voeren van eigen beleid conform wet- en regelgeving. Bedrijven zijn daarnaast ook
verantwoordelijk voor het op orde hebben van het eigen arbeidsomstandigheden- en zorgbeleid. De overheid
biedt voorlichting over (nieuwe) wet- en regelgeving en bijvoorbeeld over de wijze waarop de regels toegepast
moeten worden. Ook houdt zij toezicht op de naleving van de arbeidswetten. Daarbij kan zij verschillende
instrumenten inzetten. Bij geconstateerde overtredingen worden sancties opgelegd.

Om zicht te krijgen op het handhavingsbeleid en de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid, heeft het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besloten om, in lijn met de in oktober 2014
aangekondigde evaluatie van de socialezekerheidswetten, ook onderzoek te laten doen naar de handhaving van
de arbeidswetten. In deze evaluatie staat de handhaving van drie arbeidswetten centraal, te weten de
Arbeidsomstandighedenwet (hierna: “Arbowet”), de Arbeidstijdenwet (hierna: “ATW”) en Wet arbeid
vreemdelingen (hierna: “Wav”), inclusief het sanctieregime zoals vastgelegd in de Wet aanscherping
handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (ook bekend als de ‘Fraudewet’; hierna: “Wahss”). Het gaat om
een evaluatie van de gehele handhaving, waaronder zowel het handhavingsbeleid als de praktijk, van preventie
tot sanctionering. De focus van de evaluatie ligt op de periode 2013-2016 met een doorkijk naar de
ontwikkelingen die in 2017 en verder (gaan) plaatsvinden.

Het doel van dit onderzoek 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’).

Belangrijk vertrekpunt voor de evaluatie is het geheel van veronderstellingen die aan het handhavingsbeleid en
de uitvoering ervan ten grondslag liggen (de zogenaamde beleidstheorie). Deze deels impliciete en door ons
achteraf gereconstrueerde beleidstheorie luidt als volgt: om perspectief te kunnen bieden op fatsoenlijk werk en
inkomen voor burgers 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 verplichtingen in de wet
wordt bestraft.

In de in dit rapport gepresenteerde ‘foto’ is vervolgens het instrumentarium van de minister van SZW in kaart
gebracht waarmee richting aan en nadere invulling van het handhavingsbeleid is gegeven: van wet- en
regelgeving, voorlichting en kaderstelling tot ondersteuning van de uitvoering. Het ministerie van SZW verricht
zelf ook activiteiten om de naleving van de arbeidswetten te bevorderen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan voorlichting en communicatie.

De belangrijkste toezichthouder op de naleving van de arbeidswetten is de Inspectie SZW. In het rapport wordt
ingegaan op het handhavingsbeleid van de Inspectie SZW, de keuzes die de Inspectie maakt ten aanzien van
handhaving – binnen de door het ministerie van SZW gegeven wettelijke kaders – en de wijze waarop de
Inspectie komt tot inspectieprogramma’s, op basis van risico- en omgevingsanalyses. Ook wordt de praktijk van
de handhaving door de Inspectie beschreven.
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Belangrijke ontwikkelingen waar de Inspectie SZW in de onderzochte periode 2013-2016 mee te maken heeft
gehad, dan wel op heeft ingezet, zijn:

 toename van het aantal flexwerkers en zzp’ers en een toename van de druk op de arbeidsvoorwaarden,
onder meer als gevolg van de veranderende arbeidsmarkt;

 focus van de Inspectie op de aanpak van notoire overtreders en misstanden;
 nadruk op de aanpak van schijnconstructies en een meer repressieve aanpak naar aanleiding van de

invoering van de Wahss;
 een ontwikkeling naar meer risicogericht en programmatisch werken met als doel een zo groot mogelijk

maatschappelijk effect te bereiken;
 afname van de focus op de Wet arbeid vreemdelingen als gevolg van het vrije verkeer van werknemers

voor Polen vanaf 2007 en voor Roemenië en Bulgarije vanaf 2014, evenals de keuze voor meer focus op
de aanpak van onderbetaling, die valt onder de Wet minimumloon (WML);

 toename van de focus op de Arbeidstijdenwet als gevolg van het betrekken van de voorschriften van deze
wet in controles in het domein van arbeidsmarktfraude;

 toename van het aantal arbeidsongevallen en daarmee van het aantal (verplichte) ongevalsonderzoeken;
 juridisering in de vorm van meer bezwaar en beroep tegen beslissingen van de Inspectie: mede als gevolg

van de invoering van de Wahss en de jurisprudentie in dat kader, zijn de juridische eisen die aan de
bewijslast van boeterapporten worden gesteld, verzwaard;

 in den brede, en als gevolg van diverse van bovenstaande ontwikkelingen, is sprake van een toename van
de tijd besteed aan reactieve inspecties (inspecties naar aanleiding van meldingen) en aan onderzoek,
waardoor het aantal preventieve inspecties sterk afneemt door de jaren heen.

Het bevorderen van de naleving en het handhaven van de arbeidswetten is een samenspel van meer actoren dan
het ministerie van SZW en de Inspectie SZW. In dit rapport zijn de belangrijkste actoren in kaart gebracht en op
hoofdlijnen is hun rol beschreven alsook hun plaats in het totale handhavingsveld (zie figuur 0-1).

Figuur 0-1 Krachtenveld van actoren in de handhaving van de arbeidswetten
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De uitvoering van het beleid van het ministerie van SZW is belegd bij verschillende actoren. Naast de Inspectie
SZW betreffen dit onder meer werkgevers en werknemers zelf, maar ook de branche, werkgevers- en
werknemersorganisaties. In dit rapport beschrijven wij de samenwerking tussen de Inspectie SZW, het
ministerie van SZW en andere (keten)partners. Hierbij gaan wij in op de belangrijkste overleggremia, de
thema’s waarover afspraken zijn gemaakt en de wijze waarop kennisdeling plaatsvindt. Ook zoomen wij in op
internationale samenwerking op het terrein van toezicht en handhaving door inspecties.

Voor drie arbeidsmarktsectoren, bouw, metaal en schoonmaak, hebben wij inzichtelijk gemaakt hoe de naleving
en handhaving van de arbeidswetten in de praktijk is vormgegeven. Hierbij zijn de activiteiten van het
ministerie van SZW en de Inspectie SZW belicht, maar ook die van werkgevers-, werknemers- en
brancheorganisaties. Ook komen de belangrijkste verschillen en overeenkomsten in de aanpak in de drie
sectoren aan bod.

Tot slot hebben wij verkend welke mogelijkheden er zijn voor het onderzoeken van een aantal door het
ministerie van SZW en de Inspectie SZW gestelde effectiviteitsvragen over (delen of instrumenten van) het
handhavingsbeleid voor de arbeidswetten. Er is een prioritering gemaakt van de onderzoekbare
effectiviteitsvragen op basis van de mate van bewijskracht van de mogelijke effectmeting.

Dit rapport bevat geen aanbevelingen. Voor kansen om de handhaving van de arbeidswetten te verbeteren die
tijdens het onderzoek zijn geïdentificeerd, verwijzen wij naar het afzonderlijke rapport met lessen voor de
toekomst.
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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.
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Fraudewet Andere benaming voor de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-
wetgeving

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.
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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.

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 goed gekeurde 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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1. Inleiding

Dit rapport presenteert een foto van het beleid en de uitvoering van de handhaving in het kader van de
arbeidswetten. Deze foto brengt voor zover mogelijk het gehele panorama van handhavingsactiviteiten in beeld,
van voorlichting aan werkgevers en werknemers tot controle op de naleving van de arbeidswetten,
sanctionering bij geconstateerde overtredingen en het incasseren van opgelegde boetes.

Met handhaving worden al die activiteiten van de overheid bedoeld die erop zijn gericht dat de regels worden
nageleefd.1 In de context van de arbeidswetten zijn bedrijven, branche-, werkgevers- en
werknemersorganisaties verantwoordelijk voor het maken van onderlinge afspraken en het voeren van eigen
beleid conform wet- en regelgeving. Bedrijven zijn daarnaast zelf verantwoordelijk voor het op orde hebben van
het eigen Arbeidsomstandigheden- en zorgbeleid. De overheid biedt voorlichting over (nieuwe) wet- en
regelgeving en bijvoorbeeld over de wijze waarop de regels toegepast moeten worden. Ook houdt zij toezicht op
de naleving van de arbeidswetten en kan daarbij verschillende instrumenten inzetten. Bij geconstateerde
overtredingen worden sancties opgelegd.

1.1. Aanleiding voor deze evaluatie

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 socialezekerheidswetten, 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 socialezekerheidswetten en de voorliggende evaluatie van de handhaving
van de arbeidswetten. De evaluatie van het handhavingsbeleid in het kader van de socialezekerheidswetten
heeft geresulteerd in twee aparte rapporten.2

Het doel van de voorliggende evaluatie (uitgevoerd door PwC) 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 foto van het beleid en de
praktijk van handhaving. De focus ligt hierbij op de periode 2013-2016 (dat wil zeggen de vier kalenderjaren
volgend op de inwerkingtreding van de Wahss), met een doorkijk naar de ontwikkelingen die in 2017 en verder
(gaan) plaatsvinden.

1.2. Scope van het onderzoek

Onder handhaving inzake de arbeidswetten wordt in dit rapport verstaan: al die activiteiten van de overheid
die erop zijn gericht dat de regels zoals vastgelegd in of naar aanleiding van arbeidswetten worden nageleefd.

De door SZW gevraagde evaluatie betreft de handhaving van drie arbeidswetten in het bijzonder:

 de Arbeidsomstandighedenwet (in dit rapport vaak aangeduid als “Arbowet”);
 de Arbeidstijdenwet (“ATW”); en
 de Wet arbeid vreemdelingen (“Wav”).

1 Zie voor deze definitie van handhaven bijvoorbeeld: Fenger, M. en X. Maan, Hoogwaardig handhaven in de gemeentelijke
praktijk (Rotterdam, april 2014).
2 Bijlagen bij Kamerstuk 2016/17, 17 050, nr. 538.
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Het handhavingsbeleid van het ministerie en de Inspectie SZW zoals beschreven in dit rapport heeft derhalve
betrekking op deze drie arbeidswetten. Naar het specifieke handhavingsbeleid van andere arbeidswetten is geen
onderzoek gedaan.

De Wahss en de gevolgen van die wet voor de handhaving van de arbeidswetten hebben een belangrijke plaats
in het onderzoek. Het onderzoek strekt zich niet uit tot de werkwijze van de strafrechtelijke keten (Openbaar
Ministerie, strafrechter) en zal dus alleen uitspraken doen over handhaving tot en met een eventueel moment
van overdracht aan de strafrechtketen.

1.3. Hoofdpunten van de onderzoeksaanpak

Het onderzoek is een gezamenlijke opdracht van het ministerie van SZW en de Inspectie SZW. Het onderzoek is
begeleid door twee medewerkers van het ministerie en twee medewerkers van de Inspectie. Uitgangspunt voor
de onderzoeksaanpak is de offerteaanvraag van het ministerie van SZW. De onderzoeksaanpak is besproken
met de leden van de begeleidingsgroep en door hen aangevuld en geaccordeerd. In het kader van deze
bespreking zijn drie sectoren geselecteerd waarin het onderzoek is uitgevoerd, namelijk de bouw-, metaal- en
schoonmaaksector.

De onderzoeksaanpak kent drie methoden van dataverzameling, te weten documentanalyse, interviews en
rondetafelbijeenkomst. Voor het overzicht van de gebruikte bronnen verwijzen wij naar bijlage B. In het kader
van het onderzoek zijn 22 interviews uitgevoerd, met medewerkers van het ministerie en de Inspectie, evenals
betrokkenen in de drie onderzochte sectoren, enkele mede-toezichthouders en een aantal onafhankelijke
experts. Op verzoek van het ministerie van SZW zijn de namen van de geïnterviewden en hun organisaties niet
in het rapport vermeld.

De voorlopige bevindingen van de onderzoekers zijn besproken in een validatiebijeenkomst op 11 juli 2017.
Hierbij waren naast de leden van de begeleidingsgroep zeven andere medewerkers van het ministerie en de
Inspectie aanwezig. De reacties op de voorlopige bevindingen en andere inzichten uit de validatiebijeenkomst
zijn verwerkt in het rapport.

1.4. Leeswijzer voor dit rapport

Dit rapport bevat in de navolgende hoofdstukken:

 een ‘foto’ van het handhavingsbeleid op het arbeidsmarkdomein van het ministerie van SZW, specifiek voor
de Arbowet, ATW en de Wav (hoofdstuk 2);

 een ‘foto’ van het handhavingsbeleid voor de arbeidswetten van de Inspectie SZW (hoofdstuk 3);
 een hoofdstuk over het krachtenveld en de samenwerking (in de keten) rondom toezicht op en handhaving

van de arbeidswetten (hoofdstuk 4);
 een hoofdstuk over de handhaving van de arbeidswetten in de praktijk, respectievelijk in de sectoren bouw,

metaal en schoonmaak (hoofdstuk 5);
 de resultaten van een inventarisatie van de onderzoekbaarheid van effectiviteit en efficiëntie van specifieke

instrumenten en werkwijzen in de handhaving (hoofdstuk 6).

Naast deze hoofdstukken zijn negen bijlagen opgenomen, te weten:

 de door het ministerie van SZW opgestelde Onderzoeksvragen evaluatie handhaving arbeidswetten
(bijlage A);

 een overzicht van de voor dit onderzoek gebruikte bronnen (bijlage B);
 een overzicht van de regelgeving omtrent de Arbowet (bijlage C);
 een overzicht van de regelgeving omtrent de ATW (bijlage D);
 een overzicht van de regelgeving omtrent de Wav (bijlage E);
 een overzicht van de regelgeving omtrent de Wahss (bijlage F);
 een overzicht van de risico’s uit de inspectiebrede risicoanalyse (bijlage G);
 de door de begeleidingsgroep van het onderzoek aangereikte longlist van effectiviteits- en efficiencyvragen,

waarvan in hoofdstuk 6 de onderzoekbaarheid is beoordeeld (bijlage H);
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 een quick scan van empirisch onderzoek op het terrein van handhaving en naleving (breder dan de
arbeidswetten, bijlage I).

Dit document is het eindrapport van de eerste fase van de evaluatie van de handhaving van de arbeidswetten
(de ‘foto’). 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. Het onderzoeksteam van PwC bestaat uit:

Bas Warmenhoven (projectleider);

Nathalie Feitsma;

Berend van der Molen;

Wim Wensink (kwaliteitsbewaking).
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2. ‘Foto’ van het handhavingsbeleid
op het arbeidsmarktdomein van
het ministerie van SZW

In dit hoofdstuk wordt het beleid van het ministerie van SZW beschreven. Allereerst volgt een overzicht van de
huidige wet- en regelgeving rondom de Arbowet, ATW en Wav. Daarna volgt een reconstructie van de impliciete
beleidstheorie van het handhavingsbeleid van het ministerie en wordt ingegaan op het rijksbrede beleid op het
gebied van toezicht als ook de Wahss. Vervolgens worden de specifieke instrumenten besproken die de minister
van SZW tot zijn beschikking heeft om invulling te geven aan het beleid, van wet- en regelgeving, voorlichting
en kaderstelling tot ondersteuning van de uitvoering. Tot slot volgt een overzicht van de bestaande inzichten
over de effectiviteit van het handhavingsbeleid.

2.1. Wet- en regelgeving
Hieronder worden de arbeidswetten in scope van dit onderzoek beknopt besproken, namelijk de Arbowet, ATW
en Wav. Daarbij maken wij gebruik van de meest recente wetgeving die geldig was omstreeks juli 2017. Zie de
bijlagen C, D, en E voor een overzicht van de geraadpleegde wetgeving en een meer gedetailleerde beschrijving
van de wetten. Op de site www.wetten.overheid.nl staat een actueel overzicht van alle relevante wetgeving
omtrent arbeidsomstandigheden, arbeidstijden en arbeid vreemdelingen.

2.1.1. Belangrijkste normen en verplichtingen in wet- en
regelgeving voor de Arbowet, ATW en Wav

De Arbeidsomstandighedenwet
In de Arbowetgeving zijn verplichtingen opgenomen waar werkgevers zich aan moet houden: 3

 Het ontwikkelen en uitvoeren van arbeidsomstandighedenbeleid. De arbeid die in het bedrijf verricht
wordt, mag geen nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers.

 Zo veel mogelijk gevaren voor de gezondheid van werknemers bij de bron aanpakken. Een voorbeeld
hiervan is dat een machine die veel lawaai maakt, wordt vervangen door een stiller type.

 De inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden, gebruikte arbeidsmiddelen en arbeidsinhoud zo
veel als mogelijk aanpassen aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemers. Dit geldt ook voor
werknemers met een structurele functionele beperking door bijvoorbeeld ziekte.

 Zo veel als mogelijk (‘redelijkerwijs kan worden gevergd’) voorkomen en beperken van monotone en
tempogebonden arbeid.

 Opstellen en uitvoeren van een Risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) inclusief een Plan van Aanpak.
 Het voorkomen en beperken van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.
 Het geven van voorlichting en onderricht aan de werknemers. De voorlichting en het onderricht kunnen

betrekking hebben op het gebruik van arbeidsmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen, maar ook
over hoe er in een bedrijf wordt omgegaan met agressie en geweld en seksuele intimidatie.

 Het melden en registreren van arbeidsongevallen en beroepsziekten.
 Het voorkomen van gevaar voor derden in verband met de arbeid die door de werknemers wordt verricht.
 Werknemers in de gelegenheid stellen periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan.

Niet alleen werkgevers hebben verplichtingen, ook werknemers moeten zich aan een aantal regels houden. De
belangrijkste verplichtingen van werknemers zijn:4

 arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op een juiste wijze gebruiken;

3 https://www.Arboportaal.nl/onderwerpen/arbowetgeving
4 https://www.Arboportaal.nl/onderwerpen/arbowetgeving
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 op arbeidsmiddelen aangebrachte beveiligingen niet veranderen en niet weghalen en deze beveiligingen
op de juiste wijze gebruiken;

 door de werkgever beschikbaar gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op een juiste manier
gebruiken en op de daarvoor bestemde plaats opbergen;

 meewerken aan de voor werknemers georganiseerde instructie (’onderricht’);
 de werkgever inlichten over opgemerkte gevaren voor de veiligheid en gezondheid in het bedrijf;
 de werkgever en andere deskundige personen (preventiemedewerker, bhv'er, arbodienstverlener) indien

nodig bijstaan bij de uitvoering van hun verplichtingen.

Naast de Arbowet is er ook andere wetgeving die werknemers beschermt tegen bepaalde negatieve aspecten op
het werk, bijvoorbeeld de Wet verbetering Poortwachter (opgezet om langdurig ziekteverzuim van werknemers
tegen te gaan), de Algemene Wet Gelijke Behandeling (beschermt burgers, en dus ook werknemers, tegen
ongeoorloofd onderscheid), de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet
gelijke behandeling van mannen en vrouwen, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid, de
Tabakswet (regelt het recht op een rookvrije werkplek), het Burgerlijk Wetboek (hierin staat onder andere dat
werkgevers verplicht zijn om goed werkgeverschap te tonen) en het Wetboek van Strafrecht (overtredingen
kunnen ook via het Wetboek van Strafrecht behandeld worden: bij geweld, ongewenste intimiteiten of grove
nalatigheid van een werkgever).

De Arbeidstijdenwet
De Arbeidstijdenwet (ATW) regelt hoe lang een werknemer per dag en per week mag werken en wanneer hij
recht heeft op pauze of rusttijd. Bijlage D bevat deze regels. Deze regels zijn gericht op gezondheid, veiligheid en
welzijn en ook om werk, privé en zorgtaken te kunnen combineren. De regels gelden voor werknemers van 18
jaar en ouder. Er zijn speciale regels voor kinderen en zwangere of pas bevallen vrouwen.

In de wetgeving omtrent de arbeidstijden en meer toegankelijk in het document ‘De Arbeidstijdenwet –
Informatie voor werkgevers en werknemers’ staat in algemene en in sectorspecifieke zin beschreven wat de
belangrijkste normen zijn die volgen uit de ATW. Volledigheidshalve wordt verwezen naar dit document,
hieronder een indicatie van de inhoud.

Een werknemer mag maximaal 12 uur per dienst werken. Per week mag maximaal 60 uur gewerkt
worden.

Een werknemer mag niet iedere week het maximaal aantal uren werken. Over een langere
periode bekeken, zien de werkuren er zo uit:
 per week per 4 weken: gemiddeld 55 uur per week in een periode van vier weken lang; in een collectieve

regeling (bijvoorbeeld cao) kunnen hierover afwijkende afspraken gemaakt zijn. Maar een werknemer
mag nooit meer dan 60 uur per week werken.

 per week per 16 weken: gemiddeld 48 uur per week in een periode van 16 weken lang. Werknemer en
werkgever maken samen afspraken hoe de werknemer de werktijd per dag en per week invult.

Rust na werktijd
 Na een werkdag mag een werknemer 11 uur aaneengesloten niet werken. Wel mag deze rustperiode eens

in de 7 dagen ingekort worden tot 8 uur als de aard van het werk of de bedrijfsomstandigheden dit nodig
maken.

 Bij een 5-daagse werkweek mag een werknemer na een werkweek 36 uur aaneengesloten niet werken.
 Een langere werkweek is ook mogelijk, mits in een periode van 14 dagen de werknemer minimaal 72 uur

aaneengesloten niet werkt. Deze periode mag gesplitst worden in twee perioden van minimaal 32 uur.

Pauze houden
 Werkt een werknemer langer dan 5 ½ uur, dan heeft hij minimaal 30 minuten pauze. Die mag worden

gesplitst in 2 keer een kwartier.
 Werkt een werknemer langer dan 10 uur, dan is de pauze minstens 45 minuten. Die mag worden gesplitst

in meer pauzes van minimaal een kwartier.
 In een collectieve regeling (bijvoorbeeld cao) kunnen afspraken worden gemaakt over minder pauzes.

Maar als de werknemer langer dan 5 ½ uur werkt, heeft hij in ieder geval 15 minuten pauze.
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In een schematisch overzicht zien de normen er als volgt uit:

Tabel 2-1 Normen ATW5

Norm

Arbeidstijd Per dienst 12 uur

Per week 60 uur

Per week per 4 weken Gemiddeld 55 uur*

Per week per 16 weken Gemiddeld 48 uur

Dagelijkse rust 11 uur (aaneengesloten) (1x per week: 8 uur, indien
noodzakelijk i.v.m. aard arbeid of bedrijfsomstandigheden)

Wekelijkse rust 36 uur (aaneengesloten) óf 72 uur per 14 dagen (te splitsen in
stukken van minimaal32 uur)

Pauze Bij > 5,5 uur arbeid per dienst 30 minuten (eventueel 2x15)

Bij > 10 uur arbeid per dienst 45 minuten (eventueel 3x15)

Bij > 5,5 uur arbeid per dienst 15 minuten*

Zondagsrust Zondagsarbeid Geen arbeid op zondag, tenzij: in overeenstemming met het
soort werk en bedongen; noodzakelijk in verband met het
soort werk of bedrijfsomstandigheden; in overeenstemming
met de OR (bij afwezigheid: belanghebbende medewerkers);
individuele instemming.

Vrije zondagen 13 (per 52 weken) *Elk ander aantal mits individuele
instelling indien minder dan 13 vrije zondagen per jaar

Nachtarbeid Arbeidstijd per dienst 10 uur
12 uur mits: rust na dienst 12 uur; 5x per 2 weken; maximaal
22x per 52 weken

Arbeidstijd per week 40 uur (per 16 weken), indien minder dan 16 x per 16 weken
arbeid in nachtdienst

Rusttijd na nachtdienst geld
voor nachtdiensten eindigend
na 02.00 uur

14 uur (1x per week: 8 uur, indien noodzakelijk in verband
met soort werk of bedrijfsomstandigheden)

Rusttijd na meer dan 3
nachtdiensten

46 uur

Maximum lengte reeks (geldt
als minimaal een van de
dienst uit de reeks een
nachtdienst is)

7 of 8*

Maximaal aantal (geldt voor
nachtdiensten eindigend na
02.00 uur)

36 nachtdiensten per 16 weken
140 nachtdiensten per 52 weken*
38 uur russen 00.00 en 06.00 uur per 2 aaneengesloten
weken*

Consignatie Consignatieverbod 14 consignatie-vrije dagen per 4 weken
2x2 dagen per 4weken geen consignatie en geen arbeid
Geen consignatie 11 uur voor en 14 uur na een nachtdienst

Arbeidstijd per 24 uur 13 uur

Arbeidstijd per week in geval
van nachtelijke consignatie
(geldt indien per 16 weken 16x
of meer consignatie wordt
opgelegd tussen 00.00 en
06.00 uur

Gemiddeld 40 uur (per 16 weken)
Gemiddeld 45 uur (per 16 weken) mits: 8 uur onafgebroken
rust voor aanvang nieuwe dienst in geval laatste oproep
tussen 00.00 en 06.00 uur); gedurende 8 uur onafgebroken
rust in de 18 uur volgende op 06.00 uur (als laatste oproep
tussen 00.00 en 06.00 uur plaatsvond en direct gevolgd
wordt door een nieuwe dienst)

* Bij collectieve regeling

5 Ministerie van SZW (2010). De Arbeidstijdenwet – Informatie voor werknemers en werkgevers.
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De Wet arbeid vreemdelingen
In de Wav zijn de voorwaarden beschreven waaronder een werkgever een vreemdeling, afkomstig van buiten de
EER, Zwitserland of uit Kroatië, mag inzetten om werkzaamheden in Nederland te verrichten. Dit is het geval
als een werkgever in het bezit is van een tewerkstellingsvergunning of als de vreemdeling in het bezit is van een
gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (hierna: gecombineerde vergunning).

In de Wav is opgenomen onder welke voorwaarden aan de werkgever of de vreemdeling een
tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning mag worden afgegeven. In de wet is bepaald in
welke gevallen een vergunning geweigerd wordt, ook is aangegeven in welke gevallen een vergunning
geweigerd kan worden. Tot slot is beschreven in welke gevallen een eerder verstrekte vergunning ingetrokken
kan worden.

Een tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning wordt geweigerd in onder meer de volgende
gevallen:6

 als er voldoende prioriteit genietend aanbod aanwezig is, dit houdt in dat de arbeidsplaats waarvoor een
vreemdeling naar Nederland gehaald zou worden ook vervuld kan worden door werknemers binnen de
EER (er is voldoende aanbod beschikbaar);

 de werkgever kan niet aantonen voldoende inspanningen te hebben gepleegd om de arbeidsplaats door
prioriteit genietend aanbod te vervullen;

 de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van de te vervullen arbeidsplaats liggen beneden het
niveau dat wettelijk vereist is.

Een tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning kan geweigerd worden in onder meer de
volgende gevallen:7

 als er in de periode van vijf jaar direct voorafgaand aan de aanvraag van een (gecombineerde) vergunning
een bestuurlijke boete is opgelegd aan de werkgever als gevolg van een door de betreffende werkgever
gemaakte overtreding van specifieke bepalingen in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
(Waadi), Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML), Arbowet of ATW en deze
onherroepelijk is;

 als de werkgever binnen een periode van vijf jaar direct voorafgaand aan de aanvraag van een vergunning
gestraft is op grond van specifieke artikelen in de ATW, Arbowet of het Wetboek van Strafrecht;

 als verwacht wordt dat binnen een redelijke termijn prioriteit genietend aanbod op de arbeidsmarkt
beschikbaar komt waarmee de beschikbare arbeidsplaats vervuld kan worden.

De Wav beschrijft tot slot de verplichtingen waaraan een werkgever die een vreemdeling te werk stelt moet
voldoen. De verplichting op grond van artikel 15 Wav houdt bijvoorbeeld in dat een werkgever die personeel
uitleent, van elke vreemdeling een afschrift van het identiteitsdocument moet toesturen aan de inlener of
(hoofd)aannemer. Ook is aangegeven wat de gevolgen zijn van overtreding van een voorschrift of verbod, van
boete tot preventieve stilleging en beslaglegging.

De belangrijkste verplichtingen in de Wav staan in artikel 2, artikel 2a, artikel 15 en artikel 15a: 8

Artikel 2, lid 1 stelt dat het een werkgever verboden is zonder tewerkstellingsvergunning een vreemdeling of
zonder dat een vreemdeling in het bezit is van een gecombineerde vergunning arbeid te laten verrichten in
Nederland.

Artikel 2a verplicht een werkgever om tijdig (schriftelijk) de arbeid die door een vreemdeling in het kader van
grensoverschrijdende dienstverlening wordt verricht te melden9 (ten minste 2 dagen voor aanvang van de
arbeid).

6 http://wetten.overheid.nl/BWBR0007149/2017-07-01
7 http://wetten.overheid.nl/BWBR0007149/2017-07-01
8 http://wetten.overheid.nl/BWBR0007149/2017-07-01#ParagraafIII
9 Dit betreft een vreemdeling voor wie een twv of gvva niet verplicht is op grond van artikel 2 en artikel 3 lid a van de Wav.
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Artikel 15, lid 1 verplicht een werkgever die personeel uitleent, of laat werken via aangenomen werk, om van
elke vreemdeling een afschrift van het identiteitsdocument toe te sturen aan de andere werkgever.

Artikel 15, lid 2 en 4 verplicht een werkgever die personeel inleent of die arbeid laat verrichten via aangenomen
werk, de identiteit van de vreemdeling te controleren en een kopie van het identiteitsdocument dat hij van de
andere werkgever heeft ontvangen, op te nemen in zijn administratie. Het document dient ten minste vijf jaar,
gerekend vanaf het moment van beëindigingen van de werkzaamheden, te worden bewaard.

Artikel 15a, verplicht een werkgever om binnen 48 uur, als sprake is van een vordering door een toezichthouder,
de identiteit van een vreemdeling die werkzaamheden voor hem (heeft) verricht vast te stellen door een kopie
van een identiteitsdocument te overhandigen.

Reflectie op de Wav: breed werkgeversbegrip, ketenbepaling in de Wav en ‘kan’-bepaling

De Wav kent een ruim werkgeversbegrip. Artikel 1 sub b Wav beschrijft de werkgever als “degene die in de
uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf een ander arbeid laat verrichten” en “de natuurlijke persoon die
een ander huishoudelijke of persoonlijke diensten laat verrichten”. Hieruit blijkt dat er niet per se sprake hoeft
te zijn van een arbeidsovereenkomst. In de interviews is aangegeven dat het brede werkgeversbegrip vaak leidt
tot onduidelijkheid en (kamer)vragen.

In de Wav is daarnaast sprake van een ketenbepaling; iedere werkgever in een keten, dat wil zeggen de
opdrachtgever, inlener, uitlener en doorlener, is verantwoordelijk voor een correcte naleving van de Wav.
Organisaties, die gebruik maken van diensten van anderen, dienen daarom onderling afspraken te maken over
de naleving van de Wav, de wijze waarop (onderling) toezicht wordt gehouden op de naleving van de wet en de
consequenties als de wet niet wordt nageleefd.10

Reeds bij het inwerking treden van de Wahss is gesignaleerd dat zowel het werkgeversbegrip als de
ketenbepaling zoals geformuleerd in de Wav ruim zijn. Door de leden Heerma en Van Weyenberg is in een
motie verzocht om te verkennen “(…) of en hoe de bestuurlijke boete binnen de ketenaansprakelijkheid binnen
de Wav kan worden gematigd door de boete aan te passen aan de ernst van de overtreding, de mate van
verwijtbaarheid en de mate van evenredigheid”.11

In de toelichting op het besluit tot het vaststellen van de beleidsregel boeteoplegging Wav 2017 is de
verwijtbaarheid van werkgevers in een keten uitgewerkt. Als er een overtreding geconstateerd wordt, dan is in
beginsel de gehele keten verantwoordelijk. Dit betekent ook dat iedere organisatie in de keten een boete
opgelegd krijgt; wel wordt hierbij beoordeeld of de overtreding iedere organisatie in de keten te verwijten valt.
De organisatie dient gemotiveerd te onderbouwen dat er geen sprake van verwijtbaarheid is. Als er
(verminderde) verwijtbaarheid wordt vastgesteld, dan wordt altijd een boete opgelegd.12 Overigens hebben de
bedrijven, waarop de ketenbepaling van toepassing is, vaak afspraken gemaakt waardoor de uiteindelijke boetes
afgewenteld worden op de onderaannemer, zo blijkt uit de interviews.

De facultatieve ‘kan’-bepalingen in de wet kunnen leiden tot onzekerheid bij bedrijven, bijvoorbeeld omdat niet
duidelijk is of een eerder opgelegde boete wordt tegengeworpen bij de aanvraag van een vergunning.13 Een twv
kan alleen worden geweigerd vanwege een eerder opgelegde boete als het gaat om een ernstige overtreding of
recidive14. Deze bepaling is tot op heden nog niet toegepast, met uitzondering van de Aziatische horeca15.

10 Toelichting bij het Besluit van de Minister van SZW van 26 juni 2017, nr. 2017-0000105451, tot vaststelling van de
Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2017.
11 Kamerstuk 17 050, nr. 443.
12 Kamerstuk 17 050, nr. 443.
13 https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-

uitspraak.html?id=86487&summary_only=&q=201502719%2F1 en

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Jurisprudentienieuwsbrief/jnb-2016-04-nr-81-109.pdf
14 RuWav, paragraaf 40.
15 In het kader van het Convenant en daarbij behorende ministeriële regeling voor de Aziatische horeca, zijn aanvullende
afspraken gemaakt tussen het UWV en de Inspectie SZW en is het, in het kader van deze ministeriële regeling, voorgekomen
dat een twv is geweigerd. Zie onder meer uitspraken: Raad van State (17 oktober 2016). ECLI:NL:RVS:2016:2726 en Raad
van State (17 oktober 2016). ECLI:NL:RVS:2016:2725.
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Uit de interviews is verder naar voren gekomen dat in de wet de mogelijkheid is opgenomen dat een vergunning
geweigerd kan worden als de werkgever strafrechtelijke veroordeeld is geweest in de afgelopen vijf jaar. Deze
bepaling wordt door het UWV – als de bij wet aangewezen uitvoerder voor het afgeven en intrekken van een
tewerkstellingsvergunning en de gecombineerde vergunning16 – niet toegepast, omdat nog niet bekend is op
welke wijze het UWV deze informatie dient te verkrijgen.

Ook is in de wet opgenomen dat een vergunning geweigerd kan worden als een werkgever eerder een
overtreding van de arbeidswetten heeft begaan die wordt afgedaan in het bestuursrecht. Uit de interviews is
naar voren gekomen dat hierover tot medio 2017 nog zeer beperkt informatie is uitgewisseld tussen het UWV en
de Inspectie SZW.

2.1.2. Beleidstheorie
In de vorige paragraaf zijn de belangrijkste normen en verplichtingen besproken van de drie arbeidswetten in
scope van dit onderzoek. In deze paragraaf wordt de (impliciete) beleidstheorie van de handhaving van deze
drie arbeidswetten beschreven. Deze beleidstheorie is evenwel ook – grosso modo – van toepassing op andere
arbeidswetten. De beleidstheorie is gereconstrueerd op basis van beleidsdocumentatie en interviews en
hieronder schematisch weergegeven.

Een beleidstheorie is “het geheel aan veronderstellingen van een actor dat aan een beleid ten grondslag ligt”.17

De beleidstheorie beschrijft en visualiseert de veronderstelde bijdrage van beleidsinstrumenten aan het behalen
van de beleidsdoelen. Ook is het mogelijk om (in theorie) meetbare indicatoren te formuleren voor zowel input,
output, outcome als beoogde impact.18

In figuur 2-1 op pagina 25 is met pijlen en symbolen aangeven hoe de verschillende instrumenten en activiteiten
op elkaar inwerken. De gevisualiseerde verbanden zijn allen positief; zo is te zien dat communicatie positief
bijdraagt aan de naleving van de wetgeving.

Algemene doelstelling arbeidsmarktbeleid
Met zijn arbeidsmarktbeleid beoogt het ministerie van SZW het volgende te realiseren:

“De overheid draagt bij aan evenwichtige arbeidsverhoudingen en -voorwaarden (…). De overheid bevordert
en stimuleert gezonde en veilige arbeidsomstandigheden.” 19

De overheid geeft invulling aan haar beleid door de vormgeving van een stelsel van wet- en regelgeving. Ook
ziet de overheid toe op de naleving daarvan. Het ministerie heeft ook verschillende andere instrumenten tot zijn
beschikking om voornoemde algemene doelstelling te bereiken, waaronder preventieve instrumenten zoals het
bevorderen van kennisdeling – en verspreiding en het bevorderen van de (internationale) samenwerking. Ook
draagt het ministerie van SZW bij aan het bevorderen van de naleving middels communicatiecampagnes en
voorlichting. Daarnaast zijn er de repressieve instrumenten zoals inspecteren, sanctioneren en opsporen.

Specifiek naar aanleiding van de invoering van de Wahss is, in aanvulling op bovenstaande doelstelling,
aangegeven dat beoogd wordt:

het niet-naleven van de arbeidswetten terug te dringen en eerlijke concurrentie tussen bedrijven te
bevorderen.20 Gesteld wordt dat het overtreden van de arbeidswetten niet mag lonen.
De regering beoogt met de uitbreiding van het instrumentarium dat de Wahss biedt, “ een effectieve invulling
[te] geven aan het zero-tolerancebeleid ten aanzien van werkgevers die herhaaldelijk de arbeidswetten
overtreden”.21

16 Zie bijlage E1.4 voor de wettelijke regeling en paragraaf 4.2.3.6 en 4.2.3.7 voor een beschrijving van de praktijk van het
verstrekken en intrekken van vergunning door het UWV.
17 Hoogwerf, A. (1989). De beleidstheorie uit de beleidspraktijk: een tussenbalans. Beleidswetenschap, nr. 3 p. 320-341.
18 http://www.rijksbegroting.nl/beleidsevaluaties/evaluaties-en-beleidsdoorlichtingen/handreiking-
beleidsdoorlichtingen/de-beleidstheorie#_ftn1
19 Ministerie SZW. Rijksjaarverslag 2016.
20 MvT (2012). Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving.
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De doelen die het ministerie van SZW beoogt met het beleid te realiseren, lijken congruent met elkaar te zijn.
Het terugdringen van het niet-naleven van de arbeidswetten draagt immers bij aan eerlijke concurrentie op de
arbeidsmarkt en ook wordt daarmee voorkomen dat het loont om de wet te overtreden. Tezamen draagt dit bij
aan het maatschappelijk doel: evenwichtige arbeidsverhoudingen en –voorwaarden, en het bevorderen van
gezonde en veilige omstandigheden.

Uitgangspunten van beleid
In de basis gaat de overheid ervan uit dat bedrijven de wet naleven en dat werkgevers- en
werknemersorganisaties met elkaar afspraken maken en in gesprek blijven over het realiseren van eerlijk werk
en veilige arbeidsomstandigheden. Er is derhalve een belangrijke taak weggelegd voor de sociale partners . “Zij
zijn verantwoordelijk voor het maken van onderlinge afspraken over arbeidsvoorwaarden en
arbeidsverhoudingen en het bieden van veilige en gezonde werkomstandigheden.” 22

Naast voornoemde uitgangspunten zijn er ook meer algemene uitgangspunten geformuleerd met betrekking tot
het toezicht op (arbeids)wetten. Deze algemene uitgangspunten worden nader besproken in paragraaf 2.1.3.

De impliciete beleidstheorie
Op basis van de expliciete en impliciete veronderstellingen die blijken uit de memorie van toelichting bij de
Wahss en uit andere kamerstukken is de beleidstheorie gereconstrueerd. Deze deels impliciete en achteraf
gereconstrueerde beleidstheorie luidt als volgt: om perspectief te kunnen bieden op fatsoenlijk werk en
inkomen voor burgers en eerlijke concurrentie tussen werkgevers, is het noodzakelijk dat de naleving van de
arbeidswetten wordt bevorderd, dat gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en eerlijk werk zijn geborgd en
dat het niet-naleven van de normen en verplichtingen in de wet wordt bestraft. Om dit te bereiken worden door
velerlei partijen activiteiten uitgevoerd. Grofweg kunnen zes activiteiten worden onderscheiden:

 Bedrijven zijn op grond van de wet verantwoordelijk voor het op orde hebben van (beleid omtrent)
eerlijk, gezond- en veilig werken en verrichten hiertoe verschillende activiteiten.

 Daarnaast zijn bedrijven, branche-, werkgevers- en werknemersorganisaties verantwoordelijk voor het
maken van onderlinge afspraken en het opstellen van beleid conform wet- en regelgeving (horizontale
afspraken).

 Ook wordt door vele instanties gecommuniceerd en voorlichting gegeven over (nieuwe) wet- en
regelgeving en bijvoorbeeld over de wijze waarop de regels toegepast moeten worden. Deze taak ligt deels
bij het ministerie van SZW, maar deels ook bij de Inspectie SZW en andere toezichthouders. Ook de
branche-, werkgevers- en werknemersorganisaties hebben een belangrijke rol in het voorlichten van hun
achterban over het beleid.

 Specifieke daartoe gemandateerde toezichthouders of aangewezen organisaties mogen certificeren,
toetsen of vergunningen verstrekken. Het UWV is bijvoorbeeld gemandateerd om
tewerkstellingsvergunningen te verstrekken in het kader van de Wav.

 De Inspectie SZW houdt toezicht op de arbeidswetten. Ook zijn enkele andere Inspecties bevoegd om
toezicht te houden, zoals de ILT en het SodM. Daarnaast, als er sprake is van (vermoedens van) een
strafrechtelijke overtreding, verricht de Inspectie SZW onder leiding van het OM opsporingstaken 23.

 Het sluitstuk van de handhaving van de arbeidswetten bestaat uit de activiteiten sanctioneren,
invorderen en incasseren – in het geval er door de Inspectie SZW een overtreding is geconstateerd
waarvoor een bestuursrechtelijke aanpak geldt. In het geval van ernstige overtredingen kan er sprake zijn
van strafrechtelijke sanctionering.24

Kerncijfers
In welke mate de activiteiten van de Inspectie SZW, andere Inspecties, maar ook door werkgevers, werknemers
de branche-, werkgevers- en werknemersorganisaties leiden tot de beoogde beleidsdoelen kan in meer of

21 MvT (2012). Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving.
22 Ministerie SZW. Rijksjaarverslag 2016.
23 Dit geldt ook voor de daartoe aangewezen toezichthouders van andere Inspecties.
24 Zoals aangegeven valt strafrechtelijke afdoening buiten de scope van dit onderzoek. Hier gaan wij niet verder op in.
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mindere mate worden afgelezen aan indicatoren. Overigens spreekt het ministerie van kengetallen of
kerncijfers in plaats van indicatoren:

“Beleidsrelevante kengetallen (PwC: of kerncijfers) hebben betrekking op het functioneren van het stelsel of
systeem waarvoor ik (PwC: de minister) verantwoordelijk ben, maar waar ik beduidend minder directe
invloed op heb, bijvoorbeeld als gevolg van (conjuncturele) invloeden van buitenaf of door decentrale
uitvoering van het beleid. Deze kengetallen geven een meerjarige trend weer.”25

Cijfers waarover op dit moment gerapporteerd wordt in de Rijksjaarverslagen zijn onder meer: aantallen
inspecties en onderzoeken, percentage inspecties waarbij overtredingen zijn geconstateerd, aantal verzonden
boetebeschikkingen en het totaal opgelegd boetebedrag. Ook het aantal verleende tewerkstellingsvergunningen
door het UWV, in het kader van de Wav, wordt vermeld.

In de jaarverslagen van de Inspectie SZW wordt uitgebreider gerapporteerd over indicatoren. Zo worden cijfers
over het aantal getoetste arbocatalogi26 gerapporteerd, en het aantal verleende ontheffingen. Daarnaast zijn er
verschillende monitors, waaronder de monitor Arbo in Bedrijf van de Inspectie SZW, die onder meer inzicht
bieden in de mate waarin bepalingen in de wet worden nageleefd. Meer over de indicatoren is te lezen in
paragraaf 2.2.6 en over de monitors in paragraaf 2.3.4.

Er zijn geen streefwaarden gekoppeld aan de kerncijfers die door het ministerie van SZW in het kader van de
arbeidswetten worden gerapporteerd.

Er zijn voor zover bekend geen plannen om het handhavingsbeleid, inclusief voornoemde activiteiten en de
algemene doelstellingen, op korte termijn te wijzigen. Wel is op 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd en ook het
Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is aangepast (zie voor meer informatie hierover respectievelijk
bijlage C en E). Daarnaast zijn er plannen om de kerncijfers aan te passen. Vanaf begroting 2018 zal de
Inspectie SZW in haar jaarverslagen rapporteren over aanvullende cijfers (zie verder paragraaf 2.2.6 over
kaderstelling). 27

25 Kamerstuk 2015/16, 34300, nr. 89.
26 Werkgevers bekijken samen met de werknemers (via ondernemingsraad of personeelsvereniging) hoe aan de
doelvoorschriften in de Arbowet het best kan worden voldaan. Dit wordt vastgelegd in een Arbocatalogus. Bedrijven kunnen
zelf een Arbocatalogus opstellen of zich aansluiten bij de Arbocatalogus van hun branche. De Inspectie SZW toetst de Arbo-
catalogi die voor een hele sector of branche worden opgesteld, om zeker te stellen dat aan de doelvoorschriften wordt
voldaan.
27 Kamerstuk, 2015/16, 34 300, nr. 89.
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De totale (deels impliciete en achteraf geconstrueerde) beleidstheorie is hieronder schematisch weergegeven. Op de volgende pagina zijn enkele toelichtende
opmerkingen opgenomen.

Figuur 2-1 Beleidstheorie
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Noten bij figuur 2-1

1 Deze cijfers komen in beleidsdocumenten niet als kerncijfers naar voren, maar zijn volgens ons wel geschikt als

indicatoren voor belangrijke onderdelen van de beleidstheorie.

2 In het kader van de Wav toetst het UWV of klanten voldoen aan de wettelijke eisen voor vergunningverlening (twv of

gvva). Op Grond van de Arbowet zijn bedrijven verplicht een certificaat te hebben voor bepaalde producten of diensten. Dit

certificaat wordt uitgereikt door daartoe door de minister aangewezen certificerings- en keuringsinstelling (cki). Verder

toetst de Inspectie SZW de arbocatalogi.

3 Dit betreft activiteiten die uitgevoerd worden door de Inspectie SZW en andere daartoe door de minister gemandateerde

of aangewezen partijen als ILT, SODM en UWV. De activiteit voorlichten wordt door velerlei partijen gedaan, inclusief het

ministerie van SZW en de werkgevers- en werknemersorganisaties.

4 Dit betreft zowel reparatoire als punitieve sancties.

In de hierna volgende paragrafen wordt verder ingegaan op het beleid van het ministerie van SZW en de inzet
van de verschillende instrumentaria die het ministerie van SZW heeft om zijn doelen te bereiken, van wet en
regelgeving, kaderstelling, tot kennisontwikkeling en –verspreiding. Het ministerie van SZW verricht zelf ook
activiteiten om de naleving van de arbeidswetten te bevorderen, dit betreft voorlichting.

De uitvoering van het beleid van het ministerie van SZW is belegd bij verschillende actoren, waaronder
werkgevers en werknemers zelf, maar ook de branche, werkgevers- en werknemersorganisaties. SZW verricht
hiertoe verschillende activiteiten, waaronder het stimuleren van zelfregulering en het organiseren van arbozorg.

Een andere belangrijke actor is de Inspectie SZW; de Inspectie SZW is belast met het toezicht op en de
handhaving van de arbeidswetten. Tevens verricht de Inspectie activiteiten als toetsen en aanwijzen van
certificerende instellingen en is zij verantwoordelijk voor het sluitstuk van de handhaving namelijk
sanctioneren, invorderen en incasseren. Ten behoeve van het uitvoeren van het beleid van het ministerie van
SZW heeft de Inspectie SZW een eigen beleid geformuleerd en activiteiten ontplooid om de beleidsdoelen te
behalen. In hoofdstuk 3 wordt hier nader op ingegaan.

2.1.3. Rijksbreed beleid en visie op het gebied van toezicht
Op het gebied van toezicht, waaronder ook het toezicht op de arbeidswetten valt, is rijksbreed een visie
opgesteld.

Er zijn door de jaren heen verschillende visies door het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties aangeboden aan de Kamer, waaronder de ‘Kaderstellende visie op toezicht’28 en daarop
aansluitend ‘Minder last, meer effect. Zes principes van goed toezicht’.29 De rijksbrede visie op toezicht stelt
dat “met meer verantwoordelijkheid in de samenleving en het aanvaarden van risico’s toezicht het beste tot
zijn recht komt”. Goed toezicht houdt rekening met enerzijds de behoefte aan meer regels en strenger toezicht
als het misgaat en anderzijds de behoefte om zo min mogelijk last te hebben van regels en toezicht. Met de zes
principes van goed toezicht wordt invulling gegeven aan deze visie. De zes principes van goed toezicht zijn:
selectief, slagvaardig, samenwerkend, onafhankelijk, transparant en professioneel (zie ook figuur 2-2).

Reflectieve functie van het toezicht
“Op 9 september 2013 verscheen het rapport ‘Toezien op publieke belangen’ van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid (hierna WRR). De WRR beschrijft in dit rapport de belangrijke functie die toezicht
vervult bij het borgen van publieke belangen. Tegelijkertijd wijst de WRR op de inherente spanning tussen
verwachtingen en mogelijkheden waar het toezicht mee te maken heeft.”30

28 Kamerstuk 2005/06, 27831, nr. 15
29 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2005). Minder last, meer effect. Zes principes van goed

toezicht.
30 Kamerbrief ‘Kabinetsreactie op de WRR-rapporten ‘Toezien op publieke Belangen en op ‘Van Tweeluik naar Driehoeken’ van 12
september 2014.
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In een brief aan de Tweede Kamer uit september 201431 wordt het pleidooi van de WRR om de reflectieve
functie van het toezicht te versterken en daarmee de feedback-rol van het toezicht ten behoeve van het beleid
onderschreven. De ontwikkeling van dit ‘reflectieve toezicht’ ziet het kabinet als een belangrijke opdracht voor
de komende jaren.

In de reactie van het kabinet worden een aantal voorstellen gedaan, waarbij op medewerking en inzet vanuit de
toezichthouders wordt gerekend, waaronder32:

 Het kabinet is van mening dat de zorg voor een effectieve borging van publieke belangen binnen het
toezicht een meer centrale plek moet krijgen. Beleid en toezicht zijn aan zet om – in dialoog met burgers
en bedrijven – de publieke belangen te vertalen naar goede toezichtarrangementen.

 Het kabinet roept toezichthouders op zo mogelijk te rapporteren over de effecten en effectiviteit van hun
optreden. Effectmetingen en outcome-berekeningen zullen door de verantwoordelijke ministers expliciet
worden betrokken in de periodieke evaluaties waarin zij de effectiviteit en efficiëntie van de
toezichthouders beoordelen.

 Het kabinet staat meer dialoog en samenspel tussen beleid en toezicht voor. Die moet gaan over
knelpunten, ervaringen, signaleringen, onderlinge samenwerking, over de terugkoppeling van de
reflecties van de toezichthouders. Ook roept het kabinet toezichthouders op om gebruik te maken van
krachtenveldanalyses en hierover aan het beleid te rapporteren.

 Het kabinet zet zich in om de publieke belangen effectiever te borgen. Extern toezicht speelt daarin een
cruciale rol. Het beter uitleggen aan de samenleving waar het toezicht voor staat en het meer inzichtelijk
maken van de maatschappelijke opbrengsten van toezicht, is een opgave waaraan het kabinet de
komende jaren graag – samen met toezichthouders en beleid – zal werken.

2.1.4. Wetgeving omtrent aanscherping handhaving en
sanctiebeleid SZW wetgeving

De Wahss is in 2013 ingevoerd. Deze wet is van toepassing op zowel de socialezekerheidswetten als op de
arbeidswetten. Met de invoering van de Wahss is het sanctiebeleid van de arbeidswetten aangescherpt. De wet

31 Kamerbrief ‘Kabinetsreactie op de WRR-rapporten ‘Toezien op publieke Belangen en op ‘Van Tweeluik naar Driehoeken’ van 12
september 2014.
32 Kamerbrief ‘Kabinetsreactie op de WRR-rapporten ‘Toezien op publieke Belangen en op ‘Van Tweeluik naar Driehoeken’ van 12
september 2014.

Figuur 2-2 Principes van goed toezicht
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biedt een wettelijk vastgesteld instrumentarium om overtredingen steviger aan te pakken met hogere boetes en
zwaardere straffen.33

In lijn met de versteviging van het handhavingsbeleid is ook het sanctieregime aangescherpt. Aanleiding
hiervoor was de constatering dat, gelet op de omvang en hardnekkigheid van de problematiek, het bestaande
stelsel van punitieve sancties niet meer voldeed.34 Bovendien was gebleken dat na de invoering van de
bestuursrechtelijke handhaving van de Wav in 2005, hogere sancties bijdroegen aan het terugdringen van het
aantal overtredingen. Uit evaluatie van de bestuurlijke sanctionering in de Wav is gebleken dat het aantal
inspecties dat resulteerde in boeterapporten afnam, evenals het aantal overtredingen bij herinspecties. 35

Uitgangspunten van de Wahss
Belangrijke uitgangspunten van de Wahss zijn dat sancties potentiële fraudeurs afschrikken en goedwillenden
ondersteunen in hun goed gedrag. De maatschappelijke norm dat misbruik een ernstige zaak is en bestraft moet
worden, dient te worden bevestigd. Met andere woorden strenge sancties en gerichte handhaving dragen bij aan
het vergroten van de bereidheid tot naleving van de arbeidswetten.

“Het algemene uitgangspunt is dat sancties onlosmakelijk verbonden zijn met de solidariteit in de sociale
zekerheid en arbeidsregelingen. Fraude mag daarom niet lonen en zwaardere sancties moeten preventief
werken. Zwaardere sancties zijn geen doel op zichzelf.”36

De uitgangspunten zijn:

 Solidariteit
Het draagvlak voor de arbeidsregelingen hangt nauw samen met het sanctiebeleid. Burgers mogen er van
uit gaan dat er alleen gebruik gemaakt wordt van deze regelingen als dat noodzakelijk is.

 Fraude mag niet lonen
Voor bedrijven gaan de boetenormbedragen bij overtredingen van de arbeidswetten omhoog.

 Preventieve werking door zwaardere sancties
Hogere straffen en het hard aanpakken van recidivisten moet mensen ervan weerhouden in de verleiding
te komen regels te overtreden. Bij geconstateerde herhaalde overtredingen gaan de boetes extra omhoog,
daarnaast kunnen bij herhaling van de overtreding de werkzaamheden stilgelegd worden.

 Straffen is geen doel op zich
Aangegeven is in de Memorie van Toelichting dat de straffen hoog zijn, maar in verhouding zullen staan
tot de ernst van de overtreding. Ook worden nadere criteria vastgelegd, bijvoorbeeld voor uiterste
maatregelen als het stilleggen van de werkzaamheden.

Uitbreiding bestuurlijke sanctionering door de Wahss
Met de invoering van de Wahss is het stelsel van bestuurlijke sanctionering uitgebreid. De keuze voor
bestuursrechtelijke sanctieoplegging hangt mede samen met verregaande specialisatie die gevraagd wordt bij
het opleggen van een sanctie.37 Dit in verband met de zeer uiteenlopende verplichtingen waar werkgevers en
werknemers aan moeten voldoen in het kader van met name de arbeidswetten. Daarnaast draagt
bestuursrechtelijke sanctionering bij aan een snellere afdoening waardoor schade- en fraudebedragen beter
beperkt kunnen worden.38

In de Memorie van Toelichting wordt aangegeven dat bestuursrechtelijke afdoeningen van de arbeidswetten
wordt bevorderd omdat:

33 Kamerstuk 2011/12, 33 207, nr. 3. Memorie van toelichting Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-
wetgeving.
34 Kamerstuk 2011/12, 33 207, nr. 3. Memorie van toelichting Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-
wetgeving.
35 IVA beleidsonderzoek en advies (2009). Evaluatie invoering bestuurlijke boete Wet arbeid vreemdelingen.
Eindrapportage. En https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2010/01/18/evaluatie-invoering-
bestuurlijke-boete-wet-arbeid-vreemdelingen-eindrapportage
36 Kamerstuk 2011/12, 33 207, nr. 3. Memorie van toelichting Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-
wetgeving.
37 Advies namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 20 januari 2012, nr. W12.11.0479/III.
38 Kamerstuk 2011/12, 33 207, nr. 3. Memorie van toelichting Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-
wetgeving.
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 dit veel sneller duidelijkheid geeft over de (financiële) consequenties van de overtredingen dan het
strafrecht;

 er sprake is van een centrale afhandeling en een uniforme boetehoogte (meer uniformiteit SZW-beleid);
 het bestuursrecht meer mogelijkheden biedt voor een lik-op-stuk beleid.

Ook is gebleken uit de ervaringen met de Wav dat strafoplegging door de rechter, in het geval er sprake is van
herhaalde recidive, niet per se leidt tot strengere sanctietoepassing dan in het geval van bestuursrechtelijke
sanctionering.39 Herhaalde recidive is daarom met de invoering van de Wahss voor de Wav, ATW en Arbowet
overgeheveld naar het bestuursrecht.

Met de invoering van de Wahss is het in meer situaties mogelijk om bestuursrechtelijke handhaving toe te
passen in de Arbowet. Bijvoorbeeld gevaar voor verstikking, vergiftiging of brand vallen nu onder het
bestuursrecht, evenals de situatie waarin de werkgever onvoldoende maatregelen neemt om gevaar voor de
veiligheid of gezondheid van andere personen dan zijn eigen werknemers te voorkomen.

Het stelsel van bestuurlijke boetes biedt daarnaast, meer dan het strafrecht, de mogelijkheid om een
samenhangend handhavingsbeleid te voeren. De bestuurlijke boete kan immers samen met andere
handhavingsinstrumenten ingezet worden en daarmee bijdragen aan het beperken of voorkomen van verdere
overtredingen. Denk hierbij aan het opleggen van een boete in combinatie met stillegging of een dwangsom.40

De aanscherping van het sanctiebeleid kent de volgende elementen: 41

 hogere boetes (aansluiting bij de hoogte van de boetes in het strafrecht);
 strafverzwaring bij recidive:

 verruiming van het recidivebegrip en verlenging van de recidive termijn (5-10 jaar);
 hogere boetes (200-300%);
 nieuw instrument: preventieve stillegging;

 het bevorderen van bestuursrechtelijke afdoening:

 Arbowet: meer artikelen bestuurlijk beboetbaar;
 alle arbeidswetten: herhaalde recidive niet langer via het strafrecht afdoen.

2.1.4.2.1. Hogere boetes

De boetenormbedragen zijn omhoog gegaan en in de beleidsregels per arbeidswet vastgelegd. De maximale
bestuurlijke boete voor bedrijven is hierbij gelijkgesteld aan het maximum van de vijfde boetecategorie van het
Wetboek van Strafrecht. Dit geldt voor alle arbeidswetten.

Voor de Wav betekende dit een verhoging en met name indexering van de hoogte van de bestuurlijke boete. Ook
voor de Arbowet geldt dat de normbedragen omhoog zijn gegaan.

2.1.4.2.2. Strafverzwaring bij recidive

Het recidivebegrip is verruimd, bij het terugkijken naar eerder overtredingen wordt ook gekeken naar
overtredingen van soortgelijke verplichtingen en verboden. Daarnaast is de recidivetermijn verlengd van 2 naar
5 jaar. Voor ernstige overtredingen geldt dat de recidivetermijn 10 jaar is. De boetes die kunnen worden
opgelegd bij herhaling van een overtreding zijn eveneens verhoogd (van 100% bij eerste overtreding, 150% bij
tweede overtreding en door naar de rechter bij derde overtreding, is het verhoogd naar 100% bij eerste
overtreding, 200% bij tweede overtreding en 300% bij derde overtreding. Bij ernstige overtredingen 100%,
300%, 300%, zie tabel 2-2 voor een toelichting.

Het sluitstuk van het sanctie-instrumentarium wordt gerealiseerd met de invoering van de mogelijkheid om
preventief werkzaamheden stil te leggen. Deze maatregel betreft een waarschuwing dat bij een herhaling van

39 IVA beleidsonderzoek en advies 2009. Evaluatie invoering bestuurlijke boete Wet arbeid vreemdelingen. Eindrapportage.
40 Advies namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 20 januari 2012, nr. W12.11.0479/III.
41 Kamerstuk 2011/12, 33 207, nr. 3. Memorie van toelichting Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-
wetgeving.
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een overtreding een bevel tot stillegging van werkzaamheden kan worden opgelegd en bij een
vervolgovertreding kan de Inspectie SZW besluiten de werkzaamheden stil te leggen. De waarschuwing betreft
feitelijk een herstelmaatregel en heeft als doel een overtreding te (laten) herstellen.42 Afhankelijk van de
concrete situatie en de gevolgen van een bevel tot stillegging voor het bedrijf en derden kunnen specifieke
werkzaamheden of een geheel bedrijf stilgelegd worden. De memorie van toelichting van de Wahss
onderscheidt hierbij drie stappen:

Tabel 2-2 Model hoofdlijnen sancties arbeidsregelingen uit memorie van toelichting Wahss43

Soort overtreding

(of soortgelijke

overtreding)

Eerste overtreding Tweede overtreding Derde overtreding en

volgende

Recidive-

termijn

voor

boetes

Lichtere

overtredingen

 Boetenormbedrag
100%

 Boetenormbedrag 200%  Boetenormbedrag 300% 5 jaar

Overtreding  Boetenormbedrag
100%

 Boetenormbedrag 200%
 Waarschuwing

preventieve stillegging

 Boetenormbedrag 300%
 Mogelijkheid preventieve

stillegging
 Nieuwe waarschuwing

preventieve stillegging

5 jaar

Ernstige

overtreding

 Boetenormbedrag
100%

 Waarschuwing
preventieve
stillegging

 Boetenormbedrag 300%
 Mogelijkheid preventieve

stillegging
 Nieuwe waarschuwing

preventieve stillegging

 Boetenormbedrag 300%
 Mogelijkheid preventieve

stillegging
 Nieuwe waarschuwing

preventieve stillegging

10 jaar

De maximale duur van een stillegging is drie maanden. Overtreding van de stillegging wordt strafrechtelijk
vervolgd. De uitwerking van de preventieve stillegging arbeidswetten is terug te vinden in de beleidsregel.44

De uitwerking van onder meer de situatie waarbij sprake is van ‘ernstige overtredingen’, de criteria voor het
bevel tot ‘preventieve stillegging’ en de verruiming van het recidivebegrip vindt plaats bij algemene maatregel
van bestuur en per arbeidswet.

2.1.4.2.3. Bevorderen van bestuursrechtelijke afdoening

De oorspronkelijke strafrechtelijke handhaving ging gepaard met relatief lage boetes en lange doorlooptijden.
De gedachte bij invoering van de bestuurlijke boete was dat bestuurlijke handhaving sneller en efficiënter zal
zijn door een combinatie van hoge boete, snellere en eenvoudigere afdoening.

Voor de Arbowet geldt dat er meer artikelen bestuurlijk beboetbaar zijn geworden (dit geldt ook voor de BRZO).
Verder was er altijd sprake van strafrechtelijke afhandeling bij recidive in de Wav. In de Wav is in 2005 de
bestuurlijke boete ingevoerd; uit de evaluatie van de Wav bleek dat strafrechtelijke sanctionering niet heeft
geleid tot een strengere sanctietoepassing ten opzichte van bestuursrechtelijke sanctietoepassing bij recidive.
Soms werden zelfs lagere straffen opgelegd.45 Herhaalde recidive is daarom met de invoering van de Wahss
overgeheveld naar het bestuursrecht. Dit betreft alle arbeidswetten.

2.1.5. Wetgeving omtrent de aanpak van schijnconstructies
Hieronder wordt nader ingegaan op de Wet aanpak schijnconstructies, omdat deze wet gevolgen heeft voor de
mogelijkheden met betrekking tot het bevorderen van de naleving en de handhaving van de arbeidsweten.

Op 1 juli 2015 is de Was gedeeltelijk in werking getreden. Het doel van deze wet is:46

 voorkomen van oneerlijke concurrentie tussen bedrijven;

42 Overigens is dit een ander instrument dan stillegging, welke kan worden ingezet op grond van artikel 28, lid 1 van de
Arbowet, wanneer sprake is van direct en ernstig gevaar voor personen.
43 Kamerstukken 2011/12, 33 207, nr. 3, bijlage 2: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33207-3.html
44 Beleidsregel preventieve stillegging arbeidswetten - Geldend van 01-01-2013 t/m heden:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032396/2013-01-01.
45 IVA beleidsonderzoek en advies 2009. Evaluatie invoering bestuurlijke boete Wet arbeid vreemdelingen. Eindrapportage.
46 Kamerstuk II, 2014/15 34 108, nr. 3.
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 versterken van de rechtspositie van werknemers;
 waarborgen van een beloning voor werknemers conform wet- en regelgeving, cao of individuele

afspraken in de arbeidsovereenkomst.

De Was bestaat uit verschillende onderdelen.47 In de Was zijn bepalingen opgenomen die beschrijven welke
wijzigingen er plaatsvinden in verschillende arbeidswetten en socialezekerheidswetten met als doel verbetering
van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van
schijnconstructies door werkgevers. In het kader van dit onderzoek wordt enkel ingegaan op een tweetal
onderdelen, namelijk:48

 openbaarmaking van inspectiegegevens;
 verbeteren van de handhaafbaarheid van de Wav.

Openbaarmaking van inspectiegegevens
Alle uitkomsten van onderzoeken in het kader van het nalevingstoezicht op de arbeidswetten worden actief
openbaar gemaakt. Onder de openbaar te maken gegevens zijn gegevens over onder meer de boeteopleggingen,
de constatering dat er geen overtredingen hebben plaatsgevonden, het bevel tot preventieve stillegging en voor
de Arbowet en ATW in de artikelsgewijze toelichting genoemde specifieke instrumenten. Er is gekozen voor een
gefaseerde openbaarmaking; de gegevens van overtredingen met betrekking tot de WML, de Wav, en de Waadi
zijn met ingang van 1 januari 2016 openbaar.49 Na de evaluatie van de Was in 2018 zal worden begonnen met de
openbaarmaking van de onderzoeksresultaten op het terrein van de Arbeidsomstandighedenwet en de ATW. 50

Met de openbaarmaking van de afgeronde inspecties laat de Inspectie zien hoe het staat met de naleving van de
arbeidswetgeving. De openbaarmaking dient de volgende doelen:

 naleving van de wetten bevorderen;
 bijdragen aan de legitimering van het handelen van de toezichthouder;
 transparantie verschaffen over de wijze waarop toezicht plaatsvindt;
 informeren en waar nodig waarschuwen van derden.

De openbaarmakingen zijn te vinden op: www.inspectieresultatenszw.nl.

Verbeteren van de handhaafbaarheid van de Wav
In de Wav is de identificatieplicht vastgelegd. Dit betekent dat een werkgever verplicht is de identiteit van zijn
arbeidskracht vast te stellen voordat hij begint met zijn werkzaamheden (identificatieplicht). Een werkgever is
verplicht om mee te werken aan het vaststellen van de identiteit van een persoon van wie het vermoeden
bestaat dat hij op grond van feiten en omstandigheden arbeid verricht of heeft verricht. In de praktijk was deze
medewerkingsplicht van de werkgever als gevolg van vaste jurisprudentie verworden tot een inspanningsplicht.
Met de invoering van de Was is de handhaafbaarheid van de identificatieplicht in het kader van de Wav
verbeterd. Er is een zelfstandige resultaatverplichting opgenomen in de Wav:

“Op grond van het nieuwe artikel 15a Wav krijgt de werkgever de resultaatverplichting om, binnen 48 uur
nadat een toezichthouder hem hiertoe heeft verzocht, de identiteit vast te stellen van de arbeidskrachten
waarvan de identiteit niet langs andere weg vastgesteld kan worden en deze identiteitsgegevens binnen 48
uur te verstrekken aan de toezichthouder.” 51

47 Uitbreiding ketenaansprakelijkheid voor loon, verbeteren van cao-naleving en –handhaving, verbeteren informatie-
uitwisseling, verbeteren handhaafbaarheid Wav, verbeteren handhaafbaarheid Wet minimumloon en
minimumvakantiebijslag en openbaarmaking inspectiegegevens
48 Kamerstuk 2015/16, 17 050, nr. 522.
49 Een overzicht van de uitgevoerde inspecties voor de betreffende arbeidswetten is te vinden op:
https://www.inspectieresultatenszw.nl.
50 Eerste monitor Wet aanpak schijnconstructies (19 december 2016).
51 Memorie van Toelichting 2014/15, 34 108, nr. 3.
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Naar aanleiding van de invoering van de Was is door het ministerie van SZW gestart met voorlichting en
communicatie richting lagere overheden. Zo is er een communicatiecampagne gevoerd in samenwerking met
branchepartijen.52 Andere activiteiten die zijn verricht:

 op www.rijksoverheid.nl is aandacht besteed aan de veranderingen die maatregelen tegen
schijnconstructies met zich mee brengen;

 op het digitale ondernemersplein zijn artikelen geplaatst.53

 door werkgeverorganisaties zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Vanuit het ministerie is
hieraan een bijdrage geleverd door uitleg te geven over de verschillende onderdelen van de wet;

 lagere overheden zijn geïnformeerd via de Verzamelbrief, het gemeenteloket van het ministerie, maar ook
via de VNG en Interprovinciaal Overleg door middel van factsheets en artikelen.

2.1.6. Veronderstellingen met betrekking tot de werking van
wettelijke handhavingsinstrumenten

In voorgaande paragrafen zijn de normen en verplichtingen van de drie arbeidswetten beschreven. Ook is
beschreven op welke wijze het handhavingsbeleid bijdraagt aan het bevorderen van de naleving van deze
normen en verplichtingen en daarmee uiteindelijk aan het realiseren van eerlijk, gezond en veilig werk voor
iedereen. In de wetgeving zijn verschillende instrumenten en bevoegdheden opgenomen om de naleving van de
wet en –regelgeving te bevorderen. De veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de werking van deze
instrumenten zijn hieronder summier beschreven.

Veronderstellingen ten grondslag aan de Wahss
Met de invoering van de Wahss is een nieuw instrument ingevoerd (preventieve stillegging) en zijn
instrumenten aangepast waardoor deze breder inzetbaar zijn geworden (waaronder hogere boetes en
verruiming recidivebegrip). De volgende veronderstellingen liggen ten grondslag aan de werking van deze
instrumenten (niet-limitatief):54

 Verondersteld wordt dat hogere straffen er toe leiden dat de maatschappelijke norm bevestigd wordt dat
eerlijkheid het langst duurt.

 Verondersteld wordt dat de bereidheid tot naleving van de arbeidswetten toeneemt als gevolg van de
strengere sancties in combinatie met heldere communicatie en gerichte handhaving, met andere woorden
dat burgers en bedrijven door hogere straffen ervan weerhouden worden om in de verleiding te komen de
regels te overtreden.

 Verondersteld word dat bestuursrechtelijke afdoening veel sneller duidelijkheid geeft aan de overtreder
over de (financiële) consequenties van overtredingen dan het strafrecht. Er zijn daarom met de invoering
van de Wahss meer bepalingen overgeheveld vanuit het strafrecht naar het bestuursrecht. Ook is
aangegeven dat de overheveling naar het bestuursrecht bijdraagt aan een centrale afhandeling en een
uniforme boetehoogte voor overtredingen. Verondersteld wordt dat “het bestuursrecht (…) daardoor
meer mogelijkheden voor het voeren van een lik-op-stukbeleid [biedt]”.

De Wahss is met name gericht op een strenge aanpak van bedrijven die herhaaldelijk de wetgeving overtreden.
Er wordt echter ook een preventieve werking beoogd met de Wahss:

“De nieuwe sancties die de regering met dit wetsvoorstel wil invoeren, zijn niet alleen bedoeld om fraudeurs
strenger te straffen, maar ook ter preventie. Het preventieve effect zal alleen plaatsvinden als de bedrijven en
instellingen op de hoogte worden gebracht van de nieuwe sanctiemaatregelen.” 55

Dit laatste dient te gebeuren door middel van communicatie, bijvoorbeeld via werkgeversorganisaties. Ook bij
herhaalde overtredingen dient door de inspectie- en handhavingsorganisaties aangegeven te worden welke
maatregelen kunnen volgen als opnieuw een overtreding plaatsvindt.

52 Kamerstuk, 2015/16, 17 050, nr. 522.
53 https://www.ondernemersplein.nl
54 Kamerstuk 2011/12, 33 207, nr. 3. Memorie van toelichting Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-
wetgeving.
55 Ibidem.
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Reflectie op de Wahss: effect van hogere straffen
In hoeverre hogere straffen daadwerkelijk afschrikwekkend werken en leiden tot gedragsverandering is niet
bekend. De claim, dat strafverhoging een afschrikkende werking heeft wordt niet nader onderbouwd in de
memorie van toelichting van de Wahss. Uit de reactie van de Raad voor de rechtspraak op de memorie van
toelichting blijkt dat zij geen nationale of internationale studies over de effectiviteit van sancties heeft kunnen
vinden waarmee deze veronderstelling eenduidig onderbouwd kan worden. 56 Het wordt uit de reactie van de
Raad niet duidelijk of, en in welke mate, de evaluatie van de Wav, waaruit blijkt dat een hogere boete in
samenhang met andere instrumenten wel afschrikkend kan werken57, is meegenomen in deze afweging.

Daarnaast is de mate van effectiviteit van communicatie, gericht op preventie, afhankelijk van de doelgroep
waarop deze communicatie uitingen gericht zijn. Uit het onderzoek van IVA beleidsonderzoek blijkt dat er
verschillende redenen kunnen zijn waarom bepalingen niet nageleefd worden. Zo blijkt onder meer:

“Het niet goed op de hoogte zijn van de regelgeving en het niet goed begrijpen daarvan vanwege de
complexiteit ervan worden door de respondenten van het onderzoek voor zowel de Arbowet als de Wav als
belangrijkste redenen genoemd voor niet-naleving.”58

Per type doelgroep, van spontane en passieve nalever tot niet-kunner en niet-weter, wordt door IVA
beleidsonderzoek aanbevolen om een andere communicatiestrategie toe te passen om zodoende naleving te
bevorderen. Specifiek voor de doelgroep niet-willers is aangegeven dat enkel een strikt-lik-op-stuk beleid werkt.
Het type communicatie dient derhalve aan te sluiten bij de doelgroep en haar kennisniveau/situatie.

Overigens blijkt ook dat “de vrees voor een boete, tezamen met de vrees voor reputatieschade, een belangrijk
motief voor naleving” 59 is. Met de invoering van de Was en de mogelijkheid tot het openbaar maken van
inspectiegegevens is de kans op reputatieschade groter geworden.

Veronderstellingen ten grondslag aan de Was
In de memorie van toelichting van de Was is aangegeven dat verwacht wordt dat transparantie over individuele
bedrijven een bijdrage kan leveren aan een betere naleving van de regelgeving. Verwacht wordt dat de wet de
gehele breedte van de potentiële toezichtspopulatie raakt: zowel de nalevers als de niet-nalevers worden
bereikt.

Door transparantie in de vorm van het actief openbaar maken van inspectiegegevens, waarbij bedrijven met
naam en toenaam genoemd worden, wordt inzage gegeven in het nalevingsgedrag en prestaties van bedrijven
als het gaat om de regels inzake arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden waarop de Inspectie toezicht
houdt. Naar verwachting zal daardoor de naleving van regelgeving bevorderd worden. Het aantal overtredingen
zal hierdoor verminderen omdat bedrijven meer zullen doen om overtredingen te voorkomen. 60

Ook wordt verwacht dat anderen hun voordeel zullen doen met de openbare informatie: op basis van de
informatie kan een goede geïnformeerde keuze gemaakt worden door afnemers van producten en diensten
waaronder andere bedrijven, werknemers en consumenten.61 Tot slot biedt het bedrijven en
brancheorganisaties de mogelijkheid om kennis te nemen van informatie die van belang is voor hun eigen
verantwoordelijkheid in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 62

2.2. Algemene bespreking van de instrumenten
In deze paragraaf worden de instrumenten besproken die het ministerie van SZW heeft om de naleving en de
handhaving van de arbeidswetten te bevorderen. De instrumenten vallen uiteen in preventieve instrumentaria

56 Kamerstuk 2011/12, 33 207, nr. 3. Memorie van toelichting Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-
wetgeving.
57 IVA beleidsonderzoek en advies (2009). Evaluatie invoering bestuurlijke boete Wet arbeid vreemdelingen.
Eindrapportage.
58 IVA beleidsonderzoek (2010). Plichtsbesef of boeteangst? Motieven voor het (niet) naleven van arbeidswetgeving.
59 IVA beleidsonderzoek (2010). Plichtsbesef of boeteangst? Motieven voor het (niet) naleven van arbeidswetgeving.
60 Kamerstuk II, 2014/15 34 108, nr. 3.
61 Kamerstuk II, 2014/15 34 108, nr. 3.
62 Kamerstuk 2014/15, 34 108, nr. 3.
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zoals voorlichting en branchebeïnvloeding en repressieve instrumentaria, zoals het houden van toezicht,
sanctioneren en opsporen. Ook wordt ingegaan op samenwerking en kennisdeling als zijnde een van de
instrumenten die kan worden ingezet. Alle instrumenten zijn er op gericht bij te dragen aan het bevorderen van
eerlijk, gezond en veilig werken.

2.2.1. Preventieve instrumenten als communicatie en voorlichting
Het ministerie van SZW ontwikkelt verschillende programma’s gericht op onder meer duurzame inzetbaarheid
en het verbeteren en bevorderen van de arbeidsomstandigheden en levert aan andere programma’s een
financiële of inhoudelijke bijdrage. Deze programma’s kunnen effect hebben op de naleving van de
arbeidswetten, maar zijn daar dus niet primair op gericht.

Met betrekking tot gezond en veilig werken gaat het onder andere om:

 Programma Duurzame Inzetbaarheid.63 Het doel van het programma is te zorgen dat werknemers
vitaal en productief werkzaam kunnen blijven tot de pensioenleeftijd. In dit kader worden onder meer de
midden- en kleinbedrijven ondersteund om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid en hier
structureel aandacht voor te genereren. Daarnaast richt het programma zich op het vergroten van
bewustwording bij werkgevers en werknemers ten aanzien van psychosociale arbeidsbelasting en het
stimuleren en faciliteren van organisaties.

 Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken.64 Het doel van dit programma is het
ondersteunen van branches en (groepen) bedrijven bij het ontwikkelen en/of implementeren van
(duurzame) instrumenten van zelfregulering op het terrein van gezond en veilig werken. Deze activiteiten
zijn erop gericht partijen te stimuleren en te faciliteren om zelf initiatieven te nemen om veilig en gezond
werken blijvend te verbeteren. De nadruk ligt op het actief verspreiden van goede praktijken en het
organiseren en overdragen van de opbrengsten van het programma. In dit kader is ook een website
ontwikkeld: gezondenveiligwerkt.nl. De uitvoering van dit programma ligt bij een privaat bureau.

 Arboportaal.65 Het Arboportaal is een initiatief van het ministerie van SZW. Het betreft een website
met informatie voor werkgevers, werknemers en preventiemedewerkers over arbeidsomstandigheden.
Doel is om werkgevers, werknemers en preventiemedewerkers te informeren over gezond en veilig
werken en door te verwijzen naar andere relevante bronnen.

 Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden.66 TNO voert in opdracht van het
ministerie van SZW sinds 2010 het Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden (MAPA) uit.
Dit programma is gericht op het bevorderen en stimuleren van goede arbeidsomstandigheden. In het
kader van dit programma verricht TNO verschillende activiteiten, waaronder:

 Steunpunt RI&E. Het steunpunt publiceert erkende branche RI&E instrumenten waardoor voor
kleine bedrijven toetsingsvrijstelling ontstaat.67 Daarnaast ondersteunt het steunpunt bedrijven bij
het ontwikkelen en het gebruik van het RI&E instrument middels het ter beschikking stellen van
tools. Verder stimuleert het steunpunt het gebruik van de RI&E middels communicatie uitingen.
Ook is er de mogelijkheid voor bedrijven en branches om vragen te stellen over de RI&E
verplichting en het opstellen van een RI&E.68

 Project preventiemedewerker. TNO werkt in dit project aan het versterken van de positie van de
preventiemedewerker en verbetering van de kwaliteit van de adviezen van preventiemedewerkers.
Onder meer het platform inpreventie.nl is een voorbeeld hiervan en is door TNO in de afgelopen
jaren ontwikkeld. Inmiddels is deze website overgedragen aan de beroepsvereniging van Arbo-
adviseurs.

 Programma gezond en veilig werken zoals uitgevoerd door het RIVM.69 Het RIVM ondersteunt en
adviseert de overheid en bedrijven om risico’s rondom ongezonde werkomstandigheden te beperken. Het

63 Ministerie van SZW (2016). Factsheet. Visie en strategie gezond en veilig werken.
64 Ministerie van SZW. Rijksjaarverslagen 2013-2016.
65 www.arboportaal.nl (geraadpleegd op 21 juli 2017)
66 Ministerie van SZW (2016). Factsheet. Visie en strategie gezond en veilig werken.
67 Bedrijven met maximaal 25 werknemers die voor het opstellen van de RI&E gebruik maken van een erkend RI&E-
instrument (groen logo), hoeven hun RI&E niet te laten toetsen.
68 http://www.rie.nl/nieuws-en-contact/over-ons/
69 http://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Gezond_en_Veilig_Werken
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RIVM stelt onder meer informatie beschikbaar over de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, maar ook
over ernstige arbeidsongevallen.

Met betrekking tot arbeidsmarktverhoudingen gaat het onder andere om:

 het Actieplan aanpak schijnconstructies, waaronder extra middelen voor het aanstellen van
inspecteurs vanaf 2013 en de Wet aanpak schijnconstructies;

 activiteiten in het kader van de aanpak arbeidsmigranten en arbeidsuitbuiting, zoals voorlichting
aan potentiële arbeidsmigranten over rechten en plichten in Nederland, ondersteuning van initiatieven
als Fair Produce in de champignonsector en het privaat keurmerk van de Stichting Normering Arbeid in
de uitzendsector.70

Het ministerie van SZW heeft aangegeven dat de belangrijkste programma's op het gebied van gezond en veilig
werken worden gemonitord of geëvalueerd; in de betreffende evaluaties worden eventuele aandachtspunten en
verbeterpunten voor beleid beschreven. Het Programma Zelfregulering, dat in 2017 afloopt, wordt bijvoorbeeld
jaarlijks gemonitord. Het programma Verantwoordelijk opdrachtgeverschap (Bouw) is eind vorig jaar afgerond.
Er is een nulmeting uitgevoerd. Een tweede meting moet nog plaatsvinden.

Met betrekking tot de aanpak van schijnconstructies is vastgesteld dat er beperkt zicht is op de resultaten en het
effect van het programma, als gevolg van een beperkte registratie van de resultaten door de Inspectie SZW.71

Naast voornoemde programma’s geeft het ministerie van SZW ook factsheets en andere brochures uit over de
arbeidswetten. Ook is er informatie te vinden op de website van het ministerie. Daarnaast zijn er verschillende
campagnes geïnitieerd om werknemers en werkgevers voor te lichten over specifieke thema’s rondom arbeid.
Met de campagne “Voorkom problemen, weet hoe het zit”, zijn bedrijven en burgers bewust gemaakt van het
strengere handhavingsbeleid naar aanleiding van de invoering van de Wahss en van gedragingen die naleving
kunnen belemmeren.72 Verder is er bijvoorbeeld in 2014 een campagne rondom werkstress van start gegaan in
het kader van het meerjarige programma duurzame inzetbaarheid.73

Het ministerie van SZW heeft aangegeven goede ervaringen te hebben als het gaat om de communicatie
rondom de wetswijziging “Toekomst arbeidsgerelateerde zorg”. In het kader van deze wetswijziging is een
werkgroep ingesteld. Deze werkgroep heeft verschillende producten opgeleverd, zoals informatieve teksten, een
webinar en animaties. Deze producten zijn verspreid onder de betrokkenen en gepubliceerd. De werkgroep
bestaat uit vertegenwoordigers van de belangrijkste stakeholdersorganisaties, werkgevers, werknemers,
Arbodienstverleners en daarnaast VWS, ISZW en uiteraard SZW zelf). Per jaar zijn er meerdere bijeenkomsten
met deze werkgroep. Het doel van de werkgroep is overigens breder dan communicatie alleen74.

2.2.2. Repressieve instrumenten als toezicht en handhaving
Het ministerie van SZW draagt bij aan het bevorderen van toezicht en handhaving middels wet- en regelgeving.
Dit doet het bijvoorbeeld door de vastlegging van het instrumentarium dat ingezet kan worden voor
handhaving in de arbeidswetten en de Wahss. In de memorie van toelichting van de Arbowet 201775 wordt in dit
kader bijvoorbeeld aangegeven dat de regering het noodzakelijk acht aanscherpingen te doen in de Arbowet om
naleving te bevorderen en betere handhaving mogelijk te maken.

Ook draagt het vastleggen van de mogelijkheden om informatie uit te wisselen tussen organisaties bij aan
toezicht en handhaving. Zo is in het kader van de aanpak in interventieteams de mogelijkheid om gegevens uit
te wisselen middels SyRI opgenomen in het Besluit SUWI.76

70 Kamerstuk, 2016/17, 34550, nr. 74. 
71 Algemene Rekenkamer (2016). Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016. Ministerie van Sociale Zaken en
werkgelegenheid (XV). Rapport bij het jaarverslag.
72 Kamerstuk 2011/12, 33 207, nr. 3. Memorie van toelichting Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-
wetgeving.
73 Ministerie van SZW (2016). Factsheet. Visie en strategie gezond en veilig werken.
74 Interne documentatie ministerie SZW en gesprekken
75 Kamerstukken II, 2015-2016, 34375, nr.3 (MvT)
76 http://wetten.overheid.nl/BWBR0013267/2017-07-01
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SyRI is een instrument waarmee in een beveiligde omgeving op een zorgvuldige manier data worden gekoppeld
en vervolgens geanalyseerd, zodat risicomeldingen kunnen worden gegenereerd. 77

Het ondertekenen van convenanten en verdragen op basis waarvan samenwerking en gegevensuitwisseling met
andere lidstaten plaats kan vinden draagt eveneens bij aan het bevorderen van toezicht en handhaving. Denk
hierbij aan de implementatie van de Handhavingsrichtlijn in de WagwEU, waarmee de toegang tot informatie
en administratieve samenwerking tussen lidstaten is geregeld.

Samenwerkingsverbanden ten behoeve van toezicht en
handhaving

Het ministerie van SZW kan ook een bijdrage leveren aan toezicht en handhaving door specifieke thema’s te
benoemen en rondom deze thema’s programma’s en samenwerkingen te initiëren. Overigens gaan dergelijke
programma’s samen met het beschikbaar stellen van (tijdelijke) middelen aan de Inspectie SZW – bijvoorbeeld
in het geval van de aanpak van schijnconstructies.

Samenwerking, zowel binnen programma’s maar ook in algemene zin kan leiden tot efficiency winst, (betere)
afspraken over samenwerking, informatie-uitwisseling en/of het doorgeven van signalen. In het kader van de
aanpak schijnconstructies zijn concrete afspraken gemaakt tussen SZW en de sociale partners over de wijze
waarop signalen over het niet-naleven van de cao doorgegeven kunnen worden aan werkgevers- en
werknemersorganisaties.78

Het ministerie van SZW speelt op landelijk niveau een rol bij het bepalen van de prioriteiten in relatie tot de
interventiestructuur en daarmee de focus bij de inzet van interventieteams op landelijke thema’s. Sinds juni
2003 is er een landelijk dekkende interventiestructuur voor de aanpak van zwart werk, illegale arbeid, sociale
zekerheids- en fiscale fraude in Nederland. Met de instelling van deze structuur werd het volgende beoogd: “een
steviger en beter gecoördineerde aanpak van (…) vormen van fraude door een verbeterde structuur voor
afstemming en aansturing op landelijk niveau”79. Zoals hiervoor is aangegeven is ten behoeve van de inzet van
interventieteams de mogelijkheid tot het delen van informatie vastgelegd in de wet.

Overigens maakt de Inspectie SZW zelf ook afspraken over samenwerking met andere partijen en/of stelt zij
hiertoe convenanten op. Op deze wijze borgt zij de afspraken over de inzet, wijze van samenwerken en
gegevensdeling. Zie ook hoofdstuk 3 over het handhavingsbeleid van de Inspectie SZW voor meer informatie
over samenwerking.

Bevorderen sanctionering
Om de bestuursrechtelijke sanctionering te bevorderen heeft het ministerie van SZW de volgende activiteiten
verricht:

 Invoering van de Wahss in 2013 en dientengevolge aanpassing van de arbeidswetten waaronder de Wav,
Arbowet en ATW om bestuursrechtelijke sanctionering te bevorderen. Als gevolg van de jurisprudentie is
in een later stadium onder meer de beleidsregel boeteoplegging Wav aangepast.

 Beschikbaar stellen van aanvullende financiële middelen ten behoeve van de inhuur van extra capaciteit
bij de Inspectie SZW.

Het ministerie van SZW beoogt middels voornoemde activiteiten het volgende te bereiken als het gaat om
sanctionering.

De regering wil de bestuursrechtelijke afdoening bij de arbeidswetten bevorderen. Dit geeft veel sneller
duidelijkheid over de (financiële) consequenties van overtredingen dan het strafrecht. Bovendien is er sprake

77 NvI, bij besluit SyRI, 2014, nr. 320. Besluit wijziging SUWI in verband met regels voor fraudeaanpak door
gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens met inzet van SyRI.
78 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-schijnconstructies/maatregelen-tegen-schijnconstructies
79 Samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams 2017, nr. 20624
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van centrale afhandeling en een uniforme boetehoogte. Het bestuursrecht biedt daardoor meer mogelijkheden
voor een lik-op-stukbeleid.80

Wettelijke repressieve instrumenten voor de handhaving van
de arbeidswetten

Hierna worden de wettelijke instrumenten die ingezet kunnen worden bij de toezicht op en de naleving van de
arbeidswetten besproken. 81 Het gaat om het instrumentarium dat door de minister is vastgesteld en door
daartoe aangewezen ambtenaren kan worden ingezet.

Om de leesbaarheid van het rapport te bevorderen en herhaling uit te sluiten passeren in paragraaf 2.2.2.3.1
instrumenten de revue die geldig zijn voor twee of meer van de wetten in scope van dit onderzoek.
Instrumenten die sec ingezet mogen worden bij een individuele wet worden bij de wet zelf behandeld (dat wil
zeggen in paragrafen 2.2.2.3.2 tot en met 2.2.2.3.4). Bij de behandeling van elk instrument is aangegeven voor
welke wet deze van toepassing is.

Sinds de invoering van de Wahss in 2013 wordt de wetgeving rondom arbeidsomstandigheden, arbeidstijden en
arbeid vreemdelingen grotendeels bestuursrechtelijk gehandhaafd.

Voor het opleggen van een aantal boetes of maatregelen geldt dat voorafgaand aan boeteoplegging
respectievelijk het opleggen van de maatregel eerst een waarschuwing moet zijn afgegeven. De waarschuwing is
geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Daarom staan geen rechtsmiddelen (zoals bezwaar)
open tegen het geven van een waarschuwing.

2.2.2.3.1. Bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten

2.2.2.3.1.1. Eis tot naleving aan de werkgever82 (geldt voor de Arbowet en voor ATW)

Indien een toezichthouder constateert dat een norm in de arbeidsomstandigheden wetgeving of de
arbeidstijdenwetgeving niet goed wordt nageleefd, kan de toezichthouder een eis tot naleving stellen. In deze eis
wordt door de toezichthouder concreet aangegeven welke maatregelen door een werkgever (of daarmee
gelijkgestelde) genomen moeten worden om te voldoen aan de bepalingen van de wetgeving. Pas als een eis tot
naleving niet wordt nagekomen wordt verdere sanctionering (bestuurlijke boete) ondernomen. 83

De eis moet herhaling van een overtreding voorkomen of de gevolgen van een overtreding beperken/ongedaan
maken. In dat licht moet zij gezien worden als een herstelsanctie met een reparatoir karakter.

2.2.2.3.1.2. Last onder bestuursdwang (geldt specifiek voor Arbo, maar ook toepasselijk bij alle
arbeidswetten bij negeren preventieve stillegging)

Als de Inspectie een overtreding constateert kan de Inspectie gelasten de overtreding op te heffen, bijvoorbeeld
door een maatregel voor te stellen. Als een maatregel niet is uitgevoerd en de overtreder geen gehoor geeft aan
de last dan kan de Inspectie vervolgens zelf gaan handelen en de overtreding laten opheffen, bijvoorbeeld door
een derde partij in te schakelen. De kosten die daarmee worden gemaakt worden doorbelast aan de
overtreder.84

Alleen overtredingen die in de regelgeving zijn aangewezen komen in aanmerking voor het toepassen van
bestuursdwang. Dit gaat om (vrijwel alle) overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet en gerelateerde
besluiten. Als een preventieve stillegging in verband met recidive wordt genegeerd kan ook bestuursdwang
worden ingezet.85

80 Kamerstuk 2011/12, 33 207, nr. 3. Memorie van toelichting Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-
wetgeving.
81 Zie ook: https://www.inspectieszw.nl/inspectie-szw/sancties-en-handhavingsmethoden.
82 Een mondelinge afspraak geldt niet als een bestuursrechtelijk instrument, en ook de waarschuwing geldt niet al een
bestuursrechtelijk instrument. Deze twee instrumenten worden hier toch benoemd om de lezer een indruk te geven van het
instrumentarium.
83 http://www.arbozone.nl/3696/artikel-27-eis-tot-naleving-2.
84 https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/inspectie-szw
85 https://www.inspectieszw.nl/inspectie-szw/sancties-en-handhavingsmethoden/dwangmaatregelen
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De last onder bestuursdwang moet herhaling van een overtreding voorkomen of de gevolgen van een
overtreding beperken/ongedaan maken. Deze sanctie moet in dat licht gezien worden als een herstelsanctie met
een reparatoir karakter.

2.2.2.3.1.3. Last onder dwangsom (geldt in combinatie met preventieve stillegging bij alle arbeidswetten)

Als de Inspectie een overtreding geconstateerd heeft, kan zij gelasten de overtreding op te heffen, bijvoorbeeld
door een maatregel voor te stellen. Als een maatregel niet is uitgevoerd, kan de Inspectie een dwangsom
opleggen.86 De overtreder geeft daarmee geen gehoor aan de last en dan wordt een geldsom in rekening
gebracht. De dwangsom is aan een maximumbedrag gebonden.87

De last onder dwangsom moet herhaling van een overtreding voorkomen of de gevolgen van een overtreding
beperken/ongedaan maken. Deze sanctie moet in dat licht gezien worden als een herstelsanctie met een
reparatoir karakter.

2.2.2.3.1.4. Boete

Dit stuk behandelt de bestuurlijke boete in algemene zin én voor de Arbo, ATW en de Wav in het bijzonder, ook
de aanpassingen van de matigingsgronden komen aan bod.

De bestuurlijke boete is een geldstraf die na overtreding door de Inspectie kan worden opgelegd. Vrijwel alle
gebod- en verbodsbepalingen van de arbeidswetten zijn bestuurlijk beboetbaar.88 De bestuurlijke boete past de
Inspectie toe bij het toezicht op alle arbeidswetten.

De bestuurlijke boete is een bestraffende sanctie (de boete heeft een punitief karakter). De Inspectie geeft
daarnaast aan dat de boete ook bedoeld is als een herstelsanctie met een reparatoir karakter. Het idee daarbij is
dat de ondertoezichtstaande een boete wil voorkomen en daarvoor maatregelen neemt, zo werkt de boete
preventief. Dit kan gezien worden als de veronderstelling die ten grondslag ligt aan de inzet van dit instrument.

Tot slot is in beleidsregels toegelicht hoe/op welke wijze invulling wordt gegeven aan de uitvoering van een
wettelijke regel. Zo is in de beleidsregel boeteoplegging nader uitgewerkt op welke wijze de hoogte van de boete
wordt bepaald.

a) Arbowet
De arbeidswetgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden kent vier typen overtredingen die beboet
kunnen worden:89

 Ernstige overtredingen. Wat ernstige overtredingen zijn is omschreven in de
Arbeidsomstandighedenwet en in artikel 9.10a lid 3 van het Arbobesluit. Deze overtredingen worden
direct beboet. Het boetenormbedrag is 100% van het reguliere boetenormbedrag van het overtreden
artikel zoals opgenomen in de betreffende beleidsregel. De recidivetermijn is echter langer (tien in
plaats van vijf jaar) en bij recidive wordt de boete direct verhoogd met 200%.

 Zware overtredingen. Dit zijn overtredingen waar direct een boete voor kan worden opgelegd en
waarbij als basis het boetenormbedrag zoals opgenomen in de beleidsregel boeteoplegging
arbeidsomstandighedenwetgeving vermenigvuldigd wordt met een factor 2. Een zware overtreding
kan ook een ernstige overtreding zijn.

 Overtredingen met directe boete. Voor een dergelijke overtreding kan direct na het constateren van
de overtreding een boete worden opgelegd. Hierbij wordt het in de beleidsregel vermelde
boetenormbedrag als basis genomen. Een overtreding met directe boete kan ook een ernstige
overtreding zijn.

 Overige overtredingen. Een overige overtreding is een overtreding waarvoor eerst een waarschuwing
wordt gegeven of een eis wordt gesteld en pas in tweede instantie, nadat is geconstateerd dat de
betreffende tekortkoming niet is opgeheven, wordt overgegaan tot boeteoplegging. Als basis geldt een
boetenormbedrag zoals opgenomen in de beleidsregel boeteoplegging.

86 De last onder dwangsom is een herstelsanctie.
87 https://www.inspectieszw.nl/inspectie-szw/sancties-en-handhavingsmethoden/dwangmaatregelen
88 https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/bestuurlijke-boete
89 https://www.inspectieszw.nl/inspectie-szw/sancties-en-handhavingsmethoden/boete/boetes-
arbeidsomstandighedenwetgeving
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In de beleidsregels boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet is aangegeven van welke type
overtredingen er sprake kan zijn, welke categorie boete van toepassing is op de artikelen van de Arbowet
en welke verdere bepalingen gelden voor de bestuurlijke boeteoplegging bij de Arbowet90. Voor een nadere
indicatie van de bepalingen omtrent de boete, zie wetten.overheid.nl.

b) ATW
Voor de ATW zijn per overtreding boetebedragen genoemd. In de Beleidsregel boeteoplegging
Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2013 zijn de boetenormen vastgesteld91. Zie ook paragraaf
2.2.2.3.3 voor een meer gedetailleerde indicatie of raadpleeg wetten.overheid.nl.

c) Wav
De Wav kent twee type overtredingen. De overtreding en de ernstige overtreding. De overtredingen die
beboetbaar zijn staan omschreven in het hoofdstuk toezicht. Welke overtreding tot het type ernstig
behoort, staat in de wet zelf. Een voorbeeld van een ernstige overtreding is artikel 2, eerste lid, Wav
(illegale tewerkstelling i.v.m. het ontbreken van de vereiste tewerkstellingsvergunning) waarbij 20 of meer
vreemdelingen betrokken zijn bij dezelfde werkgever. In de Wav is een bepaling opgenomen over de hoogte
en het verhogen van het boetebedrag. De boetebedragen zijn vastgelegd in de Beleidsregel boeteoplegging
Wav 2017.

Matigingsgronden bestuurlijke boete

Een van de instrumenten die conform de wet bij overtredingen wordt toegepast is de bestuurlijke boete, zoals
hiervoor beschreven. De hoogte van de bestuurlijke boete is afhankelijk van de situatie. Hieronder wordt
uiteengezet welke factoren een rol spelen bij het vaststellen van de hoogte van de bestuurlijke boete.

De hoogte van de boete kan gematigd worden of verhoogd worden afhankelijk van de aangetroffen
omstandigheden. Matiging is een correctie die wordt toegepast op het boetenormbedrag zoals vermeld in de
beleidsregel. Indien de matiging wordt toegepast leidt dit tot een opgelegde boete lager dan het
boetenormbedrag. Naast de beleidsregels dient ook het evenredigheidsbeginsel in acht te worden genomen
(Algemene wet bestuursrecht, artikel 5:46). Bij het vaststellen van de hoogte van een boete dient gelet te
worden op alle omstandigheden van het geval. Onder omstandigheden worden gerekend de aard en de ernst
van de overtreding, de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten en de omstandigheden
waaronder deze is gepleegd. De omstandigheden dienen afgezet te worden tegen het door de wetgever beoogde
doel en op basis daarvan komt een evenredigheidsoordeel tot stand. Wanneer het toepassen van een
boetenormbedrag niet evenredig is, is matiging van dit bedrag passend en geboden.

Evenredigheid en verwijtbaarheid

In het algemeen gaat evenredige boeteoplegging in het bestuursrecht over het vinden van een gepast evenwicht
tussen effectieve handhaving door de overheid enerzijds (waarmee het algemeen belang beschermd wordt,
incluis belangen van derden) en rechtvaardige behandeling van het individu anderzijds (alle waarborgen die
nodig zijn om te komen tot een evenredige bestuurlijke boete, of het afzien daarvan, in het individuele geval).
Een overheid dient er voor te waken niet te ‘overreageren’ op overtredingen, maar op gepaste wijze in het
algemeen belang actie te ondernemen en daarbij te voldoen aan de eis van een rechtvaardige,
individualiserende rechtsbedeling.92

In het onderzoek van Emmerik en Saris (2015, p.186) worden de factoren uit jurisprudentie, genoemde
onderscheidingen in de Algemene wet bestuursrecht, het strafrecht en het onderzoek van Bröring e.a.93

gecombineerd tot een lijst van de volgende zes factoren die aan de basis staan van een matiging op basis van
evenredigheid in het bestuursrecht:

90 http://wetten.overheid.nl/BWBR0032326/2017-01-01#Artikel1
91 http://wetten.overheid.nl/BWBR0032353/2016-04-01#Artikel9
92 Emmerik, M.L., Saris, C.M. (2015). Evenredige bestuurlijke boetes. Geraadpleegd op 23-10-2017 op website:
https://www.stibbe.com/~/media/03%20news/publications/amsterdam/christien%20saris/christien%20saris_var%20pre
advies_%20evenredige%20bestuurlijke%20boetes.pdf.
93 Bröring, H.E., Naves, H.K. (2010). Waarborgen bij bestraffende bestuurlijke sancties: onvoltooid bestuursrecht in: T.
Barkhuysen, W. den Ouden & J.E.M. Polak (red.), Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb, Den Haag: Boom Juridische
uitgevers 2010.
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1. De aard en ernst van de overtreding: duur en omvang van de overtreding, behaald voordeel, benadeling
van derden, recidive.

2. De mate van verwijtbaarheid: wel of geen opzet.
3. De persoon van de overtreder: natuurlijke persoon, rechtspersoon, grootte onderneming, leeftijd.
4. De persoonlijke omstandigheden van de overtreder: financiële draagkracht, medische toestand,

relationele omstandigheden.
5. De omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd: het lijkt erop dat het hier om verschillende

factoren kan gaan, die ook al genoemd zijn onder aard van de overtreding (zie 1) en de persoonlijke
omstandigheden van de overtreder (zie 4).

6. Het gelijkheidsbeginsel en een consistente boeteoplegging.

Voor de arbeidswetten geldt het volgende:

 Het aanpassen van de boete naar evenredigheid kan in de beleidsregels om verschillende redenen, die
samen maar ook apart van elkaar, tot matiging van een boete kunnen leiden: aard en ernst van de
overtreding, verminderde verwijtbaarheid en evenredigheid (incluis onder andere
veralgemeniseerde draagkracht van een onderneming). De invulling kan per beleidsregel ietwat verschillen,
zie daarvoor de beleidsregels van de afzonderlijke wetten.

 Een overtreder kan ook een beroep doen op het rechtsbeginsel “afwezigheid van alle schuld (AVAS).”94

Indien dit beroep terecht is, wordt geen boete opgelegd. Een overtreding kan ook verminderd verwijtbaar
zijn95. Verminderde verwijtbaarheid is dan gekoppeld aan handelingen die een overtreder moet verrichten
om overtreding te voorkomen. Het zorgvuldig uitvoeren van bepaalde handelingen kan tot verminderde
verwijtbaarheid en matiging van de boete leiden. De matigingsgronden binnen de Arbowet en de Besluit
Risico’s Zware Ongevallen (BRZO)-beleidsregels voor boeteoplegging bieden hier een goed voorbeeld van.

Voor de Arbowet geldt bijvoorbeeld dat matiging op vier onderdelen wordt getoetst, en dat per onderdeel 25%
matiging toegepast kan worden. Het betreft de volgende vier onderdelen:

 de risico’s van de concrete werkzaamheden voldoende zijn geïnventariseerd (in een RI&E) en een veilige
werkwijze is ontwikkeld, die voldoet aan de vereisten van de Arbowet (25%);

 de nodige randvoorwaarden - zoals het ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen -
zijn gecreëerd voor het toepassen van een veilige werkwijze (25%);

 er adequate instructies zijn gegeven (25%);
 er adequaat toezicht is gehouden (25%).

Als een werkgever aan alle vier genoemde verplichtingen voldaan heeft, kan hem niets verweten worden. In dat
geval is er sprake van een situatie van afwezigheid van alle schuld.

Matigingsgronden Arbowet96

Het ministerie van SZW heeft in 2016 de matigingsgronden voor de wetgeving omtrent de
arbeidsomstandigheden aangepast vanwege de uitspraken van de Raad van State op 6 mei 201597:

 Het cumulatief toepassen van de matigingsgronden in het oude beleid leidde volgens de Raad van State
tot onredelijk en onevenredige boetes. Want dit boetebeleid stelde werkgevers die geen enkele
inspanning hadden geleverd om een veilige werkomgeving te bevorderen op gelijke voet met werkgevers
die daartoe wel maatregelen hadden ontwikkeld.

 De systematiek hield in dat drie inspanningen (matigingsgronden) tot een lagere boete konden leiden. De
ondernemer kon proberen aan te tonen dat hij één van de inspanningen had verricht en als dat lukt dan
kon de boete voor de overtreding van de Arbowet met een derde verlaagd worden. Er gold een volgorde:
wie de eerste inspanning niet had verricht, kwam niet in aanmerking voor matiging op basis van de
tweede of derde grond. De volgorde is uit de arbeidsomstandighedenwetgeving gehaald. En de eerste
matigingsgrond in de oude regeling is in tweeën gedeeld, waardoor de ondernemer bij een boete nu op
vier inspanningen wordt beoordeeld. Het ministerie van SZW heeft hiermee onderscheid gemaakt tussen
inschatting van de risico’s en ontwikkeling van een veilige werkwijze (matigingsgrond 1) en de feitelijk

94 Dit is geregeld in artikel 5:41 Awb.
95 Dit is terug te voeren op artikel 5:46 Awb, lid 2 en 3.
96 Staatcourant nr. 46081 van 17 december 2015.
97 ECLI:NL:RVS:2015:1421.
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geleverde inspanningen gericht op voorkoming van de concrete overtreding in het specifieke geval
(matigingsgrond 2; denk hierbij aan het ter beschikking stellen van geschikte en deugdelijke
arbeidsmiddelen en doeltreffende persoonlijke beschermingsmiddelen). Maar ook aan opleiding en
voorlichting).98

Aanpassingen boetenormbedrag Wav99

Op 7 oktober 2015 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) een uitspraak100 die
gevolgen heeft gehad voor het boetenormbedrag bij illegale tewerkstelling. De RvS stelt dat het standaard
opleggen van een boete van 12.000 euro per overtreding onredelijk is.

“Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is dit bedrag (PwC: normbedrag van 12.000 euro) als
bovengrens niet onredelijk als het gaat om hardnekkige malafide werkgevers, voor wie volgens de wetgever
hogere boetes nodig zijn. De minister had echter "uit het oogpunt van evenredigheid" zijn beleid moeten
differentiëren voor werkgevers die niet tot die groep behoren.”101

De RvS stelt dat het noodzakelijk is om te komen tot een fijnmaziger boetestelsel, bijvoorbeeld met
verschillende boetenormbedragen voor verschillende categorieën werkgevers als ook het opnemen van de
mogelijkheid om een waarschuwing te geven. Naar aanleiding van de uitspraak van de RvS is de beleidsregel
boeteoplegging Wav in 2016 op drie punten aangepast.102

(…) De boeteoplegging in het kader van de Wav wordt fijnmaziger gedifferentieerd naar categorie
overtreder. Zo is sprake van meer categorieën van werkgevers met bijbehorende normbedragen, zijn er
boeteverhogende omstandigheden vastgelegd en wort een waarschuwingsmogelijkheid geïntroduceerd.”103

Afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid en de evenredigheid kan
een boete worden gematigd met 25, 50 of 75 procent. Dit geldt enkel voor overtredingen van artikel 2 van de
Wav waarin is opgenomen dat het niet is toegestaan om een vreemdeling in Nederland te laten werken zonder
vergunning.

Bij de wijziging van de beleidsregel boeteoplegging Wav in 2016 is ook de waarschuwing ingevoerd.
Verondersteld wordt dat met de introductie van de waarschuwing op een “ (…) effectieve en meer efficiënte
wijze kan worden bereikt dat de overtreder zich na een lichte overtreding voortaan aan de wet houdt.”104

Overigens kan een waarschuwing in een beperkt aantal gevallen gegeven worden, namelijk in het geval dat:105

 de werkgever heeft aangetoond dat de reeds aangevraagde tewerkstellingsvergunning of gecombineerde
vergunning ten hoogste twee werkdagen nadat de arbeid is aangevangen, is ontvangen en ingegaan;

 het een student betreft die incidenteel teveel heeft gewerkt;
 de werkgever heeft zelf de illegale tewerkstelling beëindigd en gemeld bij de Inspectie SZW;
 het betreft werkzaamheden uitgevoerd door een vreemdeling die in Nederland is voor familiebezoek.

2.2.2.3.1.5. Bevel tot stillegging van werkzaamheden in verband met recidive: preventieve stillegging (geldt
voor alle arbeidswetten)

Indien een overtreder recidiveert, kan de Inspecteur-Generaal van de Inspectie bevelen dat werkzaamheden
moeten worden gestaakt. Dit bevel wordt ook wel preventieve stillegging genoemd. De preventieve stillegging
kan pas worden opgelegd, nadat er eerst is gewaarschuwd dat bij herhaling van een overtreding een preventieve
stillegging kan worden opgelegd. Een preventieve stillegging duurt minimaal 1 maand en maximaal drie
maanden. De stillegging wordt niet opgeheven als de overtreding is gestopt, maar duurt altijd de periode

98 http://arbo-online.nl/nieuw-arboboetebeleid-in-een-notendop/.
99 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-37043.html
100 Raad van State (7 oktober 2015). ECLI:NL:RVS:2015:3138
101 https://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/tekst-persbericht.html?id=780 geraadpleegd op 23-3-2017.
102 Besluit van de Minister van SZW van 7 juli 2016, nr. 2016-0000132835, tot vaststelling van de Beleidsregel
boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2016.
103 Toelichting bij het Besluit van de Minister van SZW van 7 juli 2016, nr. 2016-0000132835, tot vaststelling van de
Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2016.
104 Memorie van toelichting, beleidsregel boeteoplegging Wav 2016.
105 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-37043.html
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waarvoor hij is opgelegd. De Inspectie SZW zal regelmatig controleren of een opgelegde preventieve stillegging
ook wordt nageleefd. Niet-naleven van de preventieve stillegging is een misdrijf. Bij niet naleven zullen
bestuursdwangmaatregelen worden genomen.106 De toezichthouder kan maatregelen treffen/aanwijzingen
geven om zorg te dragen dat de preventieve stillegging wordt nageleefd. Zo kan de toezichthouder bijvoorbeeld
deuren verzegelen en met hulp van een slotenmaker sloten vervangen.

Merk op dat het bevel tot stillegging een andere eis is dan het stilleggen van werkzaamheden bij gevaar (zie
paragraaf 2.2.2.3.2.1.1.).

2.2.2.3.2. Instrumenten toezicht en handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet

De Inspectie SZW controleert of een bedrijf voldoet of aan de wettelijke voorschriften voor
arbeidsomstandigheden. Bij constatering van overtreding107 kan de Inspectie onder andere het hiernavolgende
beschreven instrumentarium inzetten.108

2.2.2.3.2.1. Bestuursrechtelijke handhaving

Bevel tot stillegging van de werkzaamheden bij ernstig gevaar (geldt alleen voor de Arbowet)

Mocht een toezichthouder een voor personen ernstig gevaarlijke situatie constateren, dan kan de
toezichthouder op grond van artikel 28 Arbowet bevelen om werkzaamheden te staken, bevelen personen uit
een gevarenzone te laten vertrekken en/of bevelen om werkzaamheden niet aan te laten vangen. Dit kan onder
andere het geval zijn bij val-, knel- of elektrocutiegevaar. Dit bevel, ook wel stillegging genoemd, wordt veelal
mondeling gegeven. Spoedig nadat het bevel mondeling is gegeven, wordt het op schrift bevestigd. Zodra de
toezichthouder constateert dat het gevaar is geweken, wordt de stillegging formeel schriftelijk beëindigd. Het
opzettelijk negeren van een bevel tot stillegging is een misdrijf. In voorkomende gevallen zal de toezichthouder
een proces-verbaal opmaken.

Last onder bestuursdwang (geldt specifiek voor Arbo, maar ook toepasselijk bij alle
arbeidswetten bij negeren preventieve stillegging)

Als de Inspectie een overtreding constateert kan de Inspectie gelasten de overtreding op te heffen, bijvoorbeeld
door een maatregel voor te stellen. Als een maatregel niet is uitgevoerd en de overtreder geen gehoor geeft aan
de last dan kan de Inspectie vervolgens zelf gaan handelen en de overtreding opheffen, bijvoorbeeld door een
derde partij in te schakelen. De kosten die daarmee worden gemaakt worden doorbelast aan de overtreder. 109

Voorwaardelijk intrekken dan wel het wijzigen, schorsen en intrekken van de aanwijzing van
een aangewezen instelling (geldt sec voor de Arbowet)

In de beleidsregel maatregelenbeleid certificering Arbeidsomstandighedenwet is aangegeven welke maatregel
de minister van SZW neemt indien de aangewezen instelling niet meer aan de vereisten voldoet: De Inspectie
SW is gemandateerd namens de minister deze maatregelen op te leggen. 110 Een wijziging bestaat altijd uit een
inkorting van minimaal zes maanden van de periode waarvoor de aanwijzing is afgegeven. Een wijziging kan
bijvoorbeeld ook inhouden het inperken van het werkveld waarvoor de aangewezen instelling certificaten mag
afgeven, het invoeren van een extra meldplicht of verslagplicht en het opleggen van een beperking tot een aantal
dossiers.

2.2.2.3.2.2. Strafrechtelijke handhaving van de wetgeving omtrent de arbeidsomstandigheden

Het strafrecht is van toepassing op ernstige overtredingen van een aantal bepalingen van de Arbowet, die
aangewezen zijn als economische delicten in de zin van de Wet op de economische delicten. 111

Als er sprake is van een misdrijf of overtreding van verbodsbepalingen, die uitdrukkelijk in de regelgeving
worden genoemd, wordt een proces-verbaal opgemaakt voor strafrechtelijke vervolging. Algemeen is te stellen
als dat er strafrechtelijk wordt opgetreden als er ernstig gevaar dreigt voor personen. In de aanwijzing
handhaving Arbeidsomstandighedenwet worden regels gesteld voor de vervolging van verdachten die de

106 https://www.inspectieszw.nl/inspectie-szw/sancties-en-handhavingsmethoden/preventieve-stillegging.
107 Voor overtredingen zie beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandigheden, zoals besproken onder Arboregelingen in dit
hoofdstuk of via http://wetten.overheid.nl/BWBR0032326/2017-01-01.
108 https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/inspectie-szw.
109 https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/inspectie-szw
110 Artikel 3 beleidsregel.
111 http://wetten.overheid.nl/BWBR0034983/2014-04-01, geraadpleegd op 25-10-2017
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strafrechtelijke bepalingen van de Arbowet hebben overtreden. Het betreft de volgende zaken waar de Inspectie
een proces-verbaal voor kan opmaken:112

 het niet nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke
stoffen zijn betrokken en de gevolgen daarvan voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers113;

 verbodsbepalingen uit het Arbeidsomstandighedenbesluit, voor zover als strafbare feiten aangewezen114;
 opzettelijk niet-naleven van een bevel tot stillegging van het werk115;
 handelen of nalaten in strijd met de Arbowet indien daardoor mogelijk levensgevaar of ernstige schade

aan de gezondheid van een of meer werknemers ontstaat of te verwachten is.116

2.2.2.3.3. Instrumenten toezicht en handhaving Arbeidstijdenwet

2.2.2.3.3.1. Bestuursrechtelijke handhaving

Bevel staken van de werkzaamheden

Mocht een toezichthouder constateren dat een overtreding van de Arbeidstijdenwet ernstige vorm aanneemt,
kan de toezichthouder bevelen de desbetreffende arbeid te staken. Dit bevel wordt veelal mondeling gegeven.
Spoedig nadat het bevel mondeling is gegeven, wordt het op schrift bevestigd. Het opzettelijk negeren van dit
bevel is een misdrijf. In voorkomende gevallen zal de toezichthouder een proces-verbaal opmaken.

2.2.2.3.3.2. Strafrechtelijke handhaving

Hoofdstuk 11 van de ATW behandelt de stafrechtelijke handhaving van de wetgeving omtrent
arbeidsomstandigheden. Als de werkgever bij herhaling een norm overtreedt of als de overtreding de
gezondheid van kinderen of de verkeersveiligheid in gevaar brengt, kan strafrechtelijke vervolging volgen.

Proces-verbaal voor strafrechtelijke handhaving

 Als niet wordt voldaan aan de vordering van gegevens als onderdeel van de inspectie Arbeidstijdenwet en
opzet kan worden aangetoond, kan de toezichthouder proces-verbaal opmaken.

 Als een overtreding van de ATW ernstige vormen aanneemt, kan de toezichthouder bevel geven de
werkzaamheden te staken. Het negeren van dit bevel wordt gezien als een strafrechtelijke overtreding
waarvoor de Inspectie proces-verbaal opmaakt.

2.2.2.3.3.3. Uitzonderingen en specifieke bepalingen

 Voor de mobiele sectoren gelden ook afwijkende regels, te vinden in het Arbeidstijdenbesluit vervoer:
Met betrekking tot de vervoerssectoren is voor het onderscheid tussen overtredingen met een zwaar dan
wel licht normatieve lading van belang of de verkeersveiligheid ernstig in gevaar is gebracht of dat dit
redelijkerwijs kan worden aangenomen. In geval van overtredingen met een ernstig gevaar voor de
verkeersveiligheid is gekozen voor een strafrechtelijke afdoening mede vanwege de gevaarzetting die in
het concrete geval aan de orde is.

 Voor kinderarbeid (13-, 14- en 15-jarigen) staan de regels in de Nadere regeling kinderarbeid en voor
‘kunstkinderen’ (van 0 tot 12 jaar) staan de (beleids-)regels in de Beleidsregels ontheffing verbod
kinderarbeid.

2.2.2.3.4. Instrumenten toezicht en handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen

2.2.2.3.4.1. Bestuursrechtelijke handhaving

De wet schept de mogelijkheid tot specifieke inzet van de volgende instrumenten in het kader van arbeid
vreemdelingen.117

112 http://wetten.overheid.nl/BWBR0034983/2014-04-01; https://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht-
0/fraude-economie/@86222/aanwijzing-0/
113 overtredingen van of krachtens art. 6 Arbowet, (de verbodsbepalingen staan in het Besluit risico's zware ongevallen 2015
(BRZO).
114 Overtredingen krachtens art. 16, lid 10 Arbowet.
115 Overtreding van art. 28, lid 6 en art. 28a, lid 6 Arbowet.
116 Overtreding van art. 32 Arbowet.
117 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-37043.html en http://wetten.overheid.nl/BWBR0007149/2017-07-
01#ParagraafIII_Artikel15
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Waarschuwing

In enkele specifiek gevallen waarbij sprake is van een overtreding van de Wav kan de toezichthouder volstaan
met het afgeven van een waarschuwing. De uitzonderingen zijn vastgelegd in de wet.

Beslaglegging

Een toezichthouder is bevoegd om beslag te leggen op daartoe vatbare voorwerpen, totdat het onderzoek is
afgerond.

Preventieve stillegging

Bij herhaalde overtreding van de verplichtingen in de Wav, kan een bevel tot een preventieve stillegging van de
werkzaamheden worden afgegeven. Dit bevel kan alleen opgelegd worden indien hieraan voorafgaand een
waarschuwing is gegeven en er eerder een bestuurlijke boete is opgelegd.

2.2.2.3.4.2. Strafrechtelijke handhaving

In de Wav zijn geen bepalingen opgenomen op grond waarvan bij overtredingen strafrechtelijke handhaving
volgt. Het negeren van een preventieve stillegging kan echter wel, op grond van de Wahss, leiden tot een proces-
verbaal en in het strafrecht worden afgedaan. Ook in het geval er sprake is van notoire overtreders kan
overwogen worden om de procedure via het strafrecht te laten verlopen.

2.2.3. Invordering
Het ministerie van SZW heeft ten behoeve van het bevorderen van de invordering enkele activiteiten
ondernomen. Zo zijn er afspraken gemaakt en verdragen met andere landen gesloten, zowel ten behoeve van
het bevorderen van informatie-uitwisseling maar ook om boetes te kunnen innen. Een voorbeeld hiervan is het
gebruik van het instrument Informatiesysteem Interne markt (IMI); dit betreft de uitwerking van de
verplichting in het kader van de Dienstenrichtlijn om onder andere informatie-uitwisseling via de elektronische
weg te laten verlopen.118 Alle lidstaten werken met het zelfde systeem om te voorkomen dat verschillende
informatiesystemen langs elkaar heen werken. De coördinatie rondom IMI ligt bij het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat.119

Door de implementatie van de handhavingsrichtlijn in de diverse landen is het mogelijk geworden om
bestuurlijke boetes in het buitenland te innen. Dit betreffen onherroepelijke boetes. Openstaande vorderingen
kunnen worden overgedragen aan de bevoegde autoriteit in de betreffende EU-lidstaat indien het betreffende
lidstaat de richtlijn heeft geïmplementeerd en de boete schaart onder de richtlijn. De bedragen die geïnd
worden in het buitenland blijven bij de tegenhanger van de Inspectie in betreffende EU-lidstaat. 120 Overigens
blijkt in de praktijk dat de buitenlandse bedrijven die de Inspectie vanuit Nederland een boete wil laten betalen,
veelal gevestigd zijn in landen die niet zijn aangesloten bij IMI, zoals Bulgarije en Roemenië. 121

Doelen
In de memorie van toelichting bij de Wahss is, met betrekking tot invordering, aangegeven dat het beleid er op
gericht is om de incassoratio te verhogen. Specifiek met betrekking tot de arbeidswetgeving is aangegeven dat
verwacht wordt dat het incassoratio hetzelfde blijft; de gemiddelde te innen bedragen worden hoger als gevolg
van de verhoging van de boetebedragen en het beleid is er op gericht om de incassoratio te verhogen, maar
omdat verwacht wordt dat de inning van de allerhoogste boetebedragen moeilijker zal zijn, wordt verwacht dat
de uiteindelijke incassoratio – die overigens verschilt per arbeidswet – gelijk zal blijven.

In de memorie van toelichting staat:

“Op basis van het aantal opgelegde boetes, het gemiddelde boetebedrag en de incassoratio van de afgelopen
jaren wordt de volgende verhoging van de boeteopbrengsten verwacht (zie tabel 2-3). De tijdelijke verlaging

118 Kamerstuk 2015/16, 34408 nr. 3
119 https://europadecentraal.nl/onderwerp/diensten-richtlijn/administratieve-samenwerkingimi/het-imi-systeem
120 Interviews PwC; Inspectie SZW (2016). Jaarverslag.
121 Interviews PwC.



PwC Pagina 45 van 186

van de boeteopbrengsten Wav in 2015 is het gevolg van het vrijgeven van de arbeidsmarkt voor Roemenen en
Bulgaren per 2014.”122

Tabel 2-3 Verwachting verhoging boeteopbrengsten arbeidsregelingen n.a.v. invoering Wahss
(x € 1 mln.)123

2013 2014 2015 2016
Wav/Waadi 6,2 6,5 5,8 9,7
ATW/WML 0,2 0,4 0,5 0,5

Arbo 3,0 3,8 4,2 4,3

Totaal 9 11 11 15

Deze verwachtingen zijn in de praktijk niet waargemaakt; het ministerie van SZW merkt in haar jaarverslag van
2016 op dat de gerealiseerde boeteontvangsten lager liggen dan was verwacht op grond van de Wahss zoals in
2013 ingevoerd.124

Er worden verschillende factoren genoemd die kunnen verklaren waarom de opbrengsten lager zijn dan
uitgevallen:

 In verband met het amendement-Spekman125 waren extra ontvangsten en uitgaven ingeboekt. De
verwachting was dat de kosten voor capaciteitsuitbreiding opgebracht konden worden uit de extra
boeteopbrengsten. Deze verwachting is evenwel niet waargemaakt.126 Vanaf 2015 zijn daarom de
verwachte extra uitgaven en ontvangsten niet meer in de begroting opgenomen (administratieve
aanpassing van de geraamde bedragen).

 Een aantal hoge boetes is gerestitueerd als gevolg van gerechtelijke uitspraken.127

 De inspectiecapaciteit is verlegd naar notoire overtreders en misstanden, waardoor de Inspectie vaker
dan voorheen te maken heeft met complexe zaken. Hierdoor duren inspecties langer en vraagt de
bewijsvoering meer tijd. Dit leidt er toe dat er minder boetes opgelegd worden.128

 De toegestane looptijd van betalingsregelingen is – als onderdeel van de beleidsregel boetematiging –
verhoogd. Dit heeft geleid tot een (tijdelijke) verlaging van de boeteontvangsten129

 De arbeidsmarkt is in 2014 vrijgegeven voor Roemenen en Bulgaren, waardoor er minder overtredingen
in relatie tot de Wav gemaakt zijn.130

In hoofdstuk 3 zal nader ingegaan worden op de werkwijze ten aanzien van invordering. Ook is hier een
overzicht van de daadwerkelijk opgelegde en geïnde boetebedragen weergegeven.

2.2.4. Stelseltoezicht certificatie
Op basis van de Arbowet zijn bedrijven verplicht om voor een aantal specifieke risicovolle producten
(bijvoorbeeld liften), maar ook voor bepaalde werkzaamheden en systemen of processen (zoals Arbodiensten of
asbestverwijdering) een certificaat te hebben. Een dergelijk certificaat wordt uitgereikt door daartoe door de
minister aangewezen certificerings- en keuringsinstelling (hierna: cki), mits het bedrijf heeft aangetoond aan de
wettelijke eisen te voldoen.

Certificatie kan gezien worden als een preventief instrument, om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties
ontstaan op de werkvloer en/of tijdens de werkzaamheden. Certificatie biedt het vertrouwen dat gecertificeerde
producten en diensten voldoen aan de eisen – ervan uitgaande dat het certificatenstelsel goed functioneert.131

122 Kamerstuk 2011/12, 33 207, nr. 3. Memorie van toelichting Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-
wetgeving.
123Kamerstuk 2011/12, 33 207, nr. 3. Memorie van toelichting Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-
wetgeving. NB: Het gaat hier om de verwachting van de verhoging van de boeteontvangsten als gevolg van de Wahss; de
totale geraamde en ontvangen bedragen in de genoemde jaren liggen hoger.
124 Ministerie SZW (2016). Rijksjaarverslag.
125 Kamerstuk 2009/10, 32 123, nr. 53.
126 Ministerie van SZW. Rijksjaarverslagen 2012 tot en met 2014.
127 Ministerie van SZW. Rijksjaarverslagen 2013 en 2014.
128 Ministerie van SZW (2014). Rijksjaarverslag.
129 Ministerie van SZW (2014). Rijksjaarverslag.
130 Ministerie van SZW. Rijksjaarverslag 2015.
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De Inspectie SZW heeft in het kader van certificatie de volgende taken:

 aanwijzingsbevoegdheid van cki’s;
 toezicht op het stelsel van certificatie en op de individuele cki’s (dit laatste in aanvulling op de controles

die door de RvA worden uitgevoerd).

Aanwijzingsbevoegdheid van cki’s
De Inspectie SZW heeft vanaf 1 februari 2014 de taken rondom de aanwijzing van certificerings- en
keuringsinstellingen overgenomen van de directie Gezond & Veilig Werken van het ministerie van SZW. De
Inspectie SZW verzorgt namens de minister van SZW de aanwijzing van een cki. De Inspectie wordt hierbij
ondersteund door de Raad van Accreditatie (RvA). De RvA beoordeelt of een cki aan de wettelijke eisen voldoet,
waarna bij positieve beoordeling een aanwijzing volgt.

De eisen waaraan certificerende instellingen moeten voldoen en de wijze waarop een aanvraag ingediend dient
te worden, zijn vastgelegd in het Arbobesluit

De aangewezen cki’s worden jaarlijks door de RvA opnieuw beoordeeld. Op de site van de RvA is aangegeven op
welke wijze zij het (her)aanwijzingsonderzoek doen.

Toezicht op het stelsel van certificatie
De Inspectie SZW is bevoegd om maatregelen op te leggen aan cki’s die niet goed functioneren. Deze
maatregelen zijn vastgelegd in de Beleidsregel maatregelenbeleid certificering Arbeidsomstandighedenwet en
Warenwet. Dit betreffen maatregelen als een waarschuwing, het voorwaardelijk intrekken of wijzigen van de
aanwijzing, schorsen van de aanwijzing of het onvoorwaardelijk intrekken van de aanwijzing.

Aanpassingen in de komende jaren
Het certificatiestelsel wordt de komende jaren aangepast als gevolg van Europese regelgeving. Dit zal ook
gevolgen hebben voor de inrichting van het huidige Nederlandse stelsel. “Vanaf uiterlijk 2020 zullen
aanwijzingen van cki’s niet meer worden gebaseerd op een positief beoordelingsadvies van de RvA, maar op
een accreditatie van deze cki’s door de RvA aan de hand van een van de toepasselijke geharmoniseerde
accreditatienormen.” 132

2.2.5. Bevorderen van de (keten)samenwerking en
kennisontwikkeling en -verspreiding op het terrein van
handhaving

Samenwerking (keten)partners op het terrein van handhaving
Er zijn verschillende partijen betrokken bij het toezicht op en de handhaving van de arbeidswetten. Het
ministerie van SZW heeft verschillende programma’s en projecten geïnitieerd 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. Denk hierbij aan de eerder genoemde programma’s zoals de aanpak
schijnconstructies. Ook op het terrein van arbeidsomstandigheden zijn projecten geïnitieerd waarmee de
samenwerking tussen verschillende partijen wordt bevorderd zonder dat er een handhavingsdoelstelling is,
waaronder het programma Duurzame Inzetbaarheid en het programma Zelfregulering Gezond en Veilig
Werken (beschreven in paragraaf 2.2.1).

Daarnaast heeft het ministerie van SZW door middel van wet- en regelgeving op het terrein van informatie-
uitwisseling, zoals de inzet van SyRI middels het Besluit SUWI, er aan bijgedragen dat er een wettelijke basis is
op grond waarvan gegevens uitgewisseld kunnen worden en samenwerking plaats kan vinden. Ook
internationaal is, bijvoorbeeld met de implementatie van de Handhavingsrichtlijn, een wettelijke basis gelegd
voor samenwerking.

131 Naast de Arbowet kan certificatie ook gebaseerd zijn op de Warenwet.
https://www.Arboportaal.nl/onderwerpen/certificatie/inhoud/aangewezen-instellingen, geraadpleegd op 10 mei 2017.
132 https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/certificatie/certificerende-instellingen geraadpleegd op 25 juli 2017.
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Kennisontwikkeling en -verspreiding op het terrein van
handhaving

Het ministerie van SZW financiert verschillende programma’s en/of instanties ten behoeve van het ontwikkelen
en verspreiden van kennis rondom met name gezond en veilig werken, zoals ook eerder is beschreven in
paragraaf 2.2.1. Het is niet bekend in hoeverre deze programma’s ook betrekking hebben op specifiek
kennisontwikkeling en –verspreiding op het terrein van handhaving.

De programma’s en onderzoeken die verricht worden op het terrein van met name gezond en veilig werken
dragen indirect bij aan kennisontwikkeling op het terrein van handhaving. Door bijvoorbeeld het in beeld
brengen van risico’s (aan de hand van monitors zoals de NEA en ZEA en de cijfers over aantallen
beroepsziekten) kunnen (verdiepende) risicoanalyses samengesteld worden waardoor
handhavingsinstrumenten gerichter ingezet kunnen worden. Ook de ontwikkeling van instrumenten door een
sector (bijvoorbeeld in het kader van het programma zelfregulering gezond en veilig werken) draagt bij aan de
naleving en/of verbetering van de arbeidsomstandigheden in de sector. Met deze kennis in de hand kunnen
handhavingsinstrumenten eveneens gerichter ingezet worden.

2.2.6. Financiële middelen, kaderstelling en Inspectie Control
Framework

Financiële middelen
Het grootste deel van de door SZW bestede middelen aan handhaving betreft het budget van de Inspectie SZW.

Op basis van de jaarverslagen van de Inspectie SZW kan worden bepaald welke bedragen de Inspectie SZW op
jaarbasis ontvangt en uitgeeft. In tabel 2-4 zijn de bedragen die de Inspectie SZW uitgeeft, uitgesplitst naar
personeelskosten en materiële kosten. Voor de jaren 2015 en 2016 is tevens aangegeven welk deel van het
budget tijdelijk beschikbaar is gesteld (dit betreffen middelen ter financiering van de aanpak van
schijnconstructies en de ondersteuning van sociale partners bij het toezicht op de cao-naleving) 133.

Tabel 2-4 Personele en materiële uitgaven Inspectie SZW134

2013 2014 2015 2016

Personele uitgaven (x mln. €) 89 92,7 95 96,5

Materiële uitgaven (x mln. €) 6,6 5,3 8 6,5

Totaal (x mln. €) 95,6 98 103 103

Waarvan tijdelijk toegewezen gelden (x mln. €) 5,95 13,07

Het overzicht in de tabel betreft het totaal van de uitgaven van de Inspectie SZW. De bedragen betreffen dan
ook een breder beleidsterrein dan de drie wetten die in dit onderzoek aan de orde zijn.

Handhavingsbudget
Hieronder zijn uit de Rijksjaarverslagen de cijfermatige gegevens over bekostiging handhaving weergegeven. De
hoeveelheid beschikbare handhaving-specifieke data is beperkt. Bij de bespreking in het Rijksjaarverslag van
artikel 98 ‘Algemeen’ wordt elk jaar aangegeven welk handhavingsbudget beschikbaar is. Een deel van het
handhavingsbudget wordt binnen artikel 98 van de Rijksbegroting overgeboekt naar andere budgetten. In de
toelichting bij artikel 98 in de Rijksjaarverslagen staat daarover het volgende:

“Van het handhavingsbudget op artikel 98 (€ 15,3 miljoen) is gedurende de begrotingsuitvoering € 9,5 miljoen
naar andere budgetten overgeboekt, namelijk naar handhavingsbudgetten en budgetten voor voorlichting op
andere artikelen, het Inlichtingenbureau, de SVB en de apparaatsuitgaven op artikel 96.” 135

133 Jaarverslagen Inspectie SZW 2013-2016 en Kamerstuk 2016/17, 34 550 XV, nr. 14.
134 Inspectie SZW. Jaarverslagen 2013 tot en met 2016.
135 Rijksjaarverslag SZW (2015).
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Het ministerie van SZW geeft aan dat artikel 98 van de begroting een verzamelbudget is dat wordt verdeeld
over de beleidsartikelen. Veelal wordt bij een concreet project of uitgave de kosten naar een ander artikel
overgeboekt. Projecten op het gebied van handhaving worden onder de betreffende beleidsartikelen
verantwoord. Het ministerie van SZW geeft aan dat de handhavingsbudgetten (anders dan de lasten voor de
Inspectie SZW) niet separaat bijgehouden en verantwoord worden omdat het onderscheid tussen uitvoering en
handhaving in de praktijk vaak moeilijk is te maken. Is bijvoorbeeld een controle van inkomensgegevens door
de Belastingdienst handhaving of regulier proces bij de toeslagen?

Het is niet vast te stellen in hoeverre de budgetten tot de in dit rapport gehanteerde definitie van handhaving
behoren. In figuur 2-3 is te zien dat het handhavingsbudget is afgenomen – en dat er ondanks de afname van
het budget gelden onbesteed blijven.

Door het ministerie van SZW is aangegeven dat een deel van het handhavingsbudget beschikbaar wordt gesteld
aan de Inspectie SZW, bijvoorbeeld voor het openbaar maken van inspectiegegevens of het bevorderen van het
door de Inspectie structureel toepassen van andere vormen van handhaving zoals nalevingscommunicatie en
druk zetten op ketens of brancheorganisaties.

Verder wordt een deel van het handhavingsbudget toegekend aan beleidsdirecties voor het uitvoeren van
verschillende activiteiten, meestal gericht op communicatie en voorlichting. Deze activiteiten zijn vaak breder
dan de scope van dit onderzoek.

Figuur 2-3 Handhavingsbudget en uitgaven in 2013-2015
(in mln. euro; bron: Rijksjaarverslagen 2013-2016 SZW)

Noot: De uitgaven aan het project elektronische identiteit zijn voor de volledigheid in de figuur opgenomen, aangezien deze

onderdeel uitmaken van het handhavingsbudget weergegeven in artikel 98 van het Rijksjaarverslag. Het project heeft geen

directe relatie met handhaving van de arbeidswetten zoals in dit onderzoek is onderzocht.
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Voorbeelden van subsidies en uitgaven aan specifieke programma’s en projecten gericht op het bevorderen van
onder meer betere arbeidsomstandigheden en die mogelijk ook raken aan en/of effect hebben op de naleving
van de arbeidswetten – en opgenomen zijn in de Rijksjaarverslagen – zijn 136:

 Programma Duurzame Inzetbaarheid. Het bedrag dat aan dit programma besteedt wordt
fluctueert over de jaren 2013 tot heden. In 2017 is er een bedrag van €1,6 miljoen begroot voor de
ondersteuning van midden en kleinbedrijven om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid en hier
structureel aandacht voor te genereren. Daarnaast is er circa 1 miljoen euro beschikbaar t.b.v. het
vergroten van de bewustwording bij werkgevers en werknemers ten aanzien van psychosociale
arbeidsbelasting en het stimuleren en faciliteren van organisaties.

 Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken. De bedragen die besteed worden aan dit
programma fluctueren over de jaren 2013 tot heden. In 2017 is er in totaal een bedrag van 1,8 miljoen
euro begroot.

 Arboportaal. De bedragen die hieraan besteed worden fluctueren over de jaren. In 2017 is hiervoor een
bedrag van o,5 miljoen euro begroot.

 Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden . Jaarlijks wordt hier circa 3,7 miljoen aan
besteed.

 Programma gezond en veilig werken. Ook wordt er jaarlijks een bedrag van circa 3,5 miljoen
beschikbaar gesteld aan het RIVM voor het programma gezond en veilig werken en circa 0,6 miljoen euro
voor het NCvB.

Kaderstelling (afspraken en kernindicatoren)
Het ministerie monitort de aanpak van de Inspectie SZW en heeft hiertoe ook veelvuldig contact met de
Inspectie SZW. Uit navraag bij zowel het ministerie van SZW als de Inspectie SZW is gebleken dat er geen
specifieke afspraken zijn gemaakt met de Inspectie SZW met betrekking tot handhaving. Dit lijkt ook aan te
sluiten bij bepalingen die zijn opgenomen in de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties waarin de positionering
van de rijksinspecties ten opzichte van de ministeries is beschreven en waarmee invulling is gegeven aan een
onafhankelijke en onpartijdige taakuitoefening door de Inspecties. Concreet betekent dit:

(…) het toezicht moet op basis van deskundigheid – en onafhankelijk van politiek en bestuur – informatie
kunnen verzamelen, beoordelen en rapporteren en kunnen interveniëren. 137

Wel kan het zijn dat er vanuit het ministerie SZW of een ander ministerie (tijdelijke) middelen worden
toegekend aan de Inspectie SZW. Deze middelen zijn bedoeld voor het opzetten van een specifieke aanpak door
de Inspectie SZW en worden grotendeels besteed aan capaciteitsuitbreiding. Voorbeelden zijn:

 de aanpak van schijnconstructies en het ondersteunen van de sociale partners bij de cao-handhaving; 138

 de aanpak grote constructies en gefingeerde dienstverbanden;139

 de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie.140

Voor de genoemde (tijdelijke) activiteiten geldt dat er geen specifieke afspraken zijn gemaakt met de Inspectie
SZW over de handhaving, anders dan de beoogde capaciteitsuitbreiding en het thema waarop inzet wordt
verwacht.

Via jaarplannen en jaarverslagen legt de Inspectie SZW verantwoording af. De Inspectie SZW stelt ieder jaar
een plan op waarin de specifieke thema’s waarop de Inspectie zich in het betreffende jaar wil richten staan
beschreven. Ook de middelen die hiervoor nodig zijn, worden benoemd. Het jaarplan wordt - na afstemming
met betrokken beleidsdirecties - vastgesteld en gepubliceerd. Deze werkwijze is bekrachtigd in de Aanwijzingen
inzake de rijksinspecties.

Voor specifieke projecten geldt dat er separate rapportages worden gepubliceerd waarin de inzet van
verschillende partijen en de voortgang van de aanpak is beschreven. Voorbeelden hiervan zijn de

136 Rijksjaarverslagen 2013-2016. De bedragen zijn uit de Rijksjaarverslagen overgenomen.
137 Inspectieraad (2016). Handreiking. De Aanwijzingen inzake de rijksinspecties.
138 Kamerstuk 2016/17, 34 550, nr. 33.
139 Kamerstuk 2013/14, 17 050, nr. 484.
140 Kamerstuk 2014/15, 34 000 XV, nr. 14.
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voortgangsrapportage Aanpak schijnconstructies141 en de voortgangsrapportage Nationaal actieprogramma
tegen discriminatie.142 Naast de inzet en activiteiten die door andere partijen worden verricht, wordt in
dergelijke rapporten ook de inzet van de Inspectie SZW beschreven. Veelal worden in deze rapportages het
aantal meldingen en/of het aantal verrichtte onderzoeken door de Inspectie SZW benoemd. Overigens komt het
voor dat de Inspectie SZW haar inzet in de specifieke projecten (ook) verantwoord in haar jaarverslagen.

Indicatoren om (de effecten van) toezicht en handhaving in beeld te brengen
In de Rijksjaarverslagen van het ministerie van SZW worden verschillende indicatoren gerapporteerd. Deze
indicatoren zijn grotendeels gebaseerd op de jaarverslagen van de Inspectie SZW. Overigens wordt in de
jaarverslagen van de Inspectie SZW uitgebreider gerapporteerd over indicatoren.

De huidige cijfers over handhaving zoals opgenomen in de Rijksjaarverslagen betreffen zogenaamde kerncijfers.
Dit zijn cijfers die inzicht geven in het functioneren van het systeem, maar waarop door de minister minder
directe invloed kan worden uitgeoefend als gevolg van (conjuncturele) invloeden van buitenaf. De getallen
geven een meerjarige trend weer.143

Het gaat om de volgende cijfers met betrekking tot handhaving:

Aantal inspecties en onderzoeken arbeidsomstandigheden

Percentage inspecties waarbij overtreding arbeidsomstandigheden is vastgesteld

Aantal inspecties en onderzoeken binnen bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) 2015)

Percentage inspecties waarbij overtreding BRZO is vastgesteld

Aantal inspecties Wav, WML, ATW of Waadi

Percentage inspecties waarbij overtreding Wav, WML, ATW of Waadi is vastgesteld

Opsporing: aantal afgeronde opsporingsonderzoeken

Opsporing: aantal bij het OM aangemelde verdachten

Opsporing: vastgesteld nadeel (x € 1 miljoen)

Vanuit het ministerie van SZW zijn verschillende trajecten gestart om te komen tot nieuwe indicatoren en
kerncijfers ten behoeve van de begroting van SZW. 144 Specifiek voor de Inspectie SZW is hierbij aangegeven dat
het gewenst is om meer inzicht te krijgen in de effecten van beleid:

“Ik [de minister van SZW] hecht grote waarde aan het inzicht in de effecten van de interventies van de
Inspectie omwille van de sturing op haar activiteiten maar vooral op het maatschappelijk rendement
daarvan.”145

De Inspectie SZW heeft in haar jaarverslag over 2015 reeds aanvullende indicatoren opgenomen. Dit betreffen
met name kwalitatieve gegevens over de ontwikkeling van gezond, eerlijk en veilig weg. De Inspectie SZW
merkt hierover in haar jaarverslag 2015 op “deze activiteiten (PwC: andere vormen van toezicht dan inspecties
en onderzoeken) zijn (nog) niet in cijfers uit te drukken en worden beschreven (…)”.

In de rijksbegroting 2018 zijn de volgende nieuwe en aanvullende 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. 146: In de begroting 2018 zijn daarnaast, ten behoeve van de continuïteit, ook
nog dezelfde kerncijfers opgenomen als voorgaande jaren, zoals aantallen inspecties, opsporingsonderzoeken

141 Inspectie SZW (2016). Factsheet. Aanpak schijnconstructies door de Inspectie SZW. En de voortgangsrapportages, zie
hiervoor bijvoorbeeld: Kamerstuk 2013/14, 17 050, nr. 484.
142 Kamerstuk2016/17,30950, nr. 107.
143 Kamerstuk 2015/16, 34 300, nr. 89.
144 Kamerstuk, 2015/16, 34 300, nr. 89.
145 Kamerstuk, 2015/16, 34 300, nr. 89.
146 http://www.rijksbegroting.nl/2018/voorbereiding/begroting,kst237072_12.html
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en onderzoeksrapporten. Deze cijfers worden vanaf 2019 alleen nog in de jaarverslagen van de Inspectie SZW
gerapporteerd.

Effectiviteit van het handhavingsbeleid
Het in beeld brengen van de effectiviteit van het beleid is geen gemakkelijke opgave. Evenwel is dit een slag die
op dit moment gemaakt wordt door de Inspectie SZW:

Tot nu toe werd onze effectiviteit vooral beoordeeld aan de hand van het aantal uitgevoerde inspecties
en de boetes die werden opgelegd. Aantallen zeggen alleen weinig over het bereikte doel. (…) Een
verantwoording met cijfers stimuleert korte inspecties, terwijl het de samenleving gaat om maximaal effect. Om
die reden gaan we ons als Inspectie meer richten op die maatschappelijke effecten en ze zichtbaar
maken.147

In het jaarplan 2017 heeft de Inspectie SZW daartoe een eerste stap gezet door per programma aan te geven
welke resultaten en effecten zij wil bereiken. Tegelijkertijd wordt zowel door de Inspectie SZW als door het
ministerie van SZW onderkend dat het veelal niet mogelijk is om met indicatoren het effect van beleid vast te
stellen, wel kan het effect plausibel gemaakt worden.148

Overigens geven de indicatoren die opgenomen zijn in de monitors rondom arbeidsomstandigheden, zoals
geïntroduceerd in paragraaf 2.3.4, ook een indruk van de effecten die met beleid gerealiseerd worden. Tot slot
wordt met het Inspectie Control Framework ook beoogd inzicht te bieden in de relatie tussen inzet vanuit de
Inspectie SZW en maatschappelijk effect.149 Op dit Framework gaan wij hieronder in.

Inspectie Control Framework
In het rapport “Werken met Effect” van ABDTopconsult dat is opgesteld naar aanleiding van de motie Heerma
c.s. is aanbevolen een Inspectie Control Framework (ICF) te ontwikkelen. Het ICF heeft tot doel om op basis
van informatie over de maatschappelijke problemen en risico’s op het domein van SZW de beoordeling en
keuzes ten aanzien van de toereikendheid van de capaciteit van de Inspectie te faciliteren. 150 Dit ICF biedt
inzicht in de samenhang tussen enerzijds de maatschappelijke problemen, risico’s, en verwachtingen op het
domein van SZW en anderzijds de inzet van de Inspectie SZW in toezichtsprogramma’s. De in het framework
beschreven inzichten en risico’s maken scherpere keuzes mogelijk ten aanzien van de toereikende van de
capaciteit van de Inspectie SZW.

Het ICF bevat drie componenten:

 een conceptueel model met een algemene beschrijving van de toezichtpopulatie, eerder gemaakte
keuzes en de samenhang tussen capaciteit en de breedte en intensiteit van programmering van de
Inspectie;

 een beschrijving van de risicogerichte aanpak van de Inspectie en de verschillende niveaus van
risicoanalyse die de Inspectie hanteert, inclusief een toelichting op de totstandkoming van de keuze van
de Inspectie SZW voor specifieke sectoren en thema’s;

 informatie over de toezichtprogramma’s van de Inspectie, met per programma een overzicht van
het beoogde maatschappelijke effect, de instrumenten die de Inspectie inzet, de risico’s, de
capaciteitsinzet en een samenvattend beeld.

Het ICF identificeert vier punten die vragen om een (politieke) keuze over de beleidsmatige norm. Dit betreft de
volgende punten151:

1. Arbeidsomstandigheden. De belangrijkste keuze (politieke norm) is of de verschuiving van (PwC
risicogestuurd naar meer reactief (ongevals) onderzoek) acceptabel is of dat een mechanisme
wenselijk is om periodiek de balans te herstellen tussen het reactieve werk (ongevalsonderzoek) en
risicogestuurde programma’s.

147 Inspectie SZW (2017). Jaarplan.
148 Kamerstuk, 2015/16, 34 300, nr. 89.
149 Kamerstuk 2016/17, 34 550, nr. 14.
150 Bijlage bij kamerstuk 2016/17, 34550 X, nr. 74.
151 Bijlage bij kamerstuk 2016/17, 34550 X, nr. 74.
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2. Brzo. De inzet door inspectie SZW, risicogestuurd, wordt kwalitatief hoog aangeslagen maar ten
opzichte van de (beleidsmatige) norm van gezamenlijke inspecties wordt de inzet van SZW, circa 60%
deelname, door partners als te beperkt ervaren. De belangrijkste keuze is of dit niveau van circa 60%
aanvaardbaar is of dat dit door middel van de inzet van extra capaciteit moet worden voorkomen.

3. Arbeidsuitbuiting/eerlijk werk. Bij toezicht en opsporing inzake arbeidsuitbuiting en eerlijk werk
(mensenhandel, werknemers onderbetalen, illegalen tewerkstellen, schijnconstructies et cetera) is de
belangrijkste keuze of de toenemende druk op loonkosten en de toegenomen arbeidsmigratie (van
binnen en buiten EU) meer inzet op handhaving wenselijk maken.

4. Intelligencegestuurd werken. Ten aanzien van intelligencegericht werken is de belangrijkste keuze
of investering die hiervoor nodig is, wordt onderschreven.

Gelet op verschillende combinaties van bovenstaande punten uit het ICF is een viertal scenario’s voor politieke
besluitvorming te identificeren. In de scenario’s die zijn meegestuurd als bijlage 1 bij de Kamerbrief van 16 mei
2017 waarin het ICF wordt aangeboden, worden de kosten van de bovenstaande opties als volgt gepresenteerd:

 Opties 1 – geen wijzigingen (geen kosten);
 Optie 2 en 3 - 10 miljoen per optie;
 Optie 4 - variërend van 20 tot 40 miljoen.

Beoogde ambities intensivering van de handhaving - regeerakkoord

In het najaar van 2017 is duidelijk geworden wat de politiek voor ogen heeft als het gaat om de inzet van de
Inspectie SZW. In het regeerakkoord is het volgende opgenomen met betrekking tot het intensiveren van de
handhaving.

“Er wordt 50 miljoen euro per jaar vrijgemaakt voor de handhavingsketen van de Inspectie SZW,
conform het Inspectie Control Framework. Daarmee wordt de Inspectie in staat gesteld beter toezicht
te houden op het wettelijk minimumloon en intensiever schijnconstructies, onveilige en ongezonde
arbeidsomstandigheden en uitbuiting tegen te gaan.”152

2.2.7. Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving: de
uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets

Door middel van wet- en regelgeving kan de minister aanpassingen in beleid doorvoeren. Alle nieuwe beleids-
of wetgevingsvoorstellen die door de minister van SZW worden gedaan, worden vooraf getoetst. In de verplichte
Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets (U&H-toets) geven de uitvoeringsorganisaties een oordeel over
de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de voorstellen van de minister. In de uitvoeringstoets geeft de
organisatie aan wat het verwachte effect is van de voorgestelde regeling alsmede de bijbehorende kosten voor
de organisatie c.q. benodigde capaciteit. De uitvoeringstoets geeft de minister handvatten om te sturen en te
prioriteren als het gaat om de uitvoerbaarheid van beleid door de Inspectie en andere uitvoeringsorganisaties.

Uit de interviews is naar voren gekomen dat de mate waarin de Inspectie betrokken is aan de voorkant van het
traject van het opstellen en vormgeven van beleid wisselend is. De ene keer is de Inspectie intensiever
betrokken dan de andere keer. Tijdens de rondetafelbijeenkomst met toezichthouders in het kader van dit
onderzoek, is naar voren gekomen dat de handhaafbaarheid van de wet- en regelgeving over het geheel
genomen meer aandacht mag krijgen; de inspecties geven aan dat zij vaker aan de voorkant – in de ontwerpfase
van beleid, niet op basis van een afgerond voorstel waarop men mag reageren – mee willen denken. Voor veel
SZW-beleid en -regelgeving is volgens het ministerie politiek draagvlak uiteindelijk doorslaggevend.

Uit analyse van de U&H-toetsen en de jaarverslagen van de Inspectie blijkt dat – als de Inspectie
belemmeringen bij de handhaving of uitvoering van de voorgestelde wet- en regelgeving opmerkt – de
opmerkingen van de Inspectie in het merendeel van de gevallen door het ministerie van SZW worden
overgenomen.153 Als de Inspectie aangeeft voor de uitvoering extra capaciteit nodig te hebben, wordt dat niet

152 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Regeerakkoord 2017-2021. Vertrouwen in de toekomst.
153 Inspectie SZW. Jaarverslagen 2012 t/m 2016.
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altijd toegekend, bijvoorbeeld omdat nog niet duidelijk is wat de impact van de wet voor de Inspectie zal zijn of
omdat dat de Inspectie de gevolgen van de wet zelf verwerkt in haar werkplan.154

In figuur 2-4 is voor de periode 2009 tot 2016 een overzicht gemaakt van de aantallen uitgevoerde toetsen per
jaar. Te zien is dat het aantal U&H-toetsen in de periode 2009-2011 schommelde tussen de 15 en 20 toetsen per
jaar. In de jaren 2012-2014 was het aantal toetsen beperkter. Vervolgens was er in 2016 sprake van een piek in
het aantal uitgevoerde toetsen. Merk op dat deze figuur zowel de U&H-toetsen die uitgevoerd worden op het
terrein van de socialezekerheidswetgeving als op het terrein van arbeidswetgeving weergeeft. Met name op het
terrein van de socialezekerheidswetten hebben verschillende wijzigingen plaatsgevonden in de afgelopen jaren
(met name als gevolg van de Wahss). Echter ook in het kader van de arbeidswetten zijn de verschillende
wijzigingen doorgevoerd. Denk hierbij aan meerdere wijzigingen met betrekking tot de Wav en onderliggende
regelgeving (toevoeging van uitzonderingsregels zoals de Aziatische horeca), de invoering van de
bouwprocesbepalingen en ander aanpassingen in de Arbowet en de invoering van de Was.

Figuur 2-4 Aantallen toetsen per jaar uitgevoerd door de Inspectie SZW155

2.3. Bestaande inzichten over effectiviteit van het
handhavingsbeleid

Effectiviteit van het handhavingsbeleid kan worden afgemeten aan de mate waarin de naleving van de
wettelijke regels plaatsvindt. Als de naleving hoog is, kunnen we zeggen dat het handhavingsbeleid effectief is
en als de naleving laag is, is het handhavingsbeleid niet effectief. Daarbij speelt mee dat het handhavingsbeleid
mogelijk niet de enige factor is die de naleving beïnvloedt. Ook de meer of mindere complexiteit van wet- en
regelgeving, economische ontwikkelingen in een sector, de houding van de betrokken werkgevers en
werknemers en de inzet en activiteiten van brancheorganisaties bepalen mede in welke mate de regels worden
nageleefd. Dit maakt het lastig om inzicht te krijgen in de mate waarin het handhavingsbeleid bijdraagt aan de
naleving die zichtbaar wordt.

Van dit verschijnsel worden in dit rapport de nodige voorbeelden aangehaald, bijvoorbeeld in de toelichting op
het Inspectie Control Framework in paragraaf 2.2.6.3, waarin de Inspectie aangeeft dat eerlijk werk onder druk
is komen te staan door arbeidsmigratie binnen de EU en de laatste economische recessie. Hier zijn dus – bij
onveranderd handhavingsbeleid – externe factoren aan te wijzen die de naleving negatief beïnvloeden. Wij gaan
in hoofdstuk 6 nader in op de verschillende vormen van effectiviteitsonderzoek die de bijdrage van
handhavingsbeleid aan de naleving van wet- en regelgeving kunnen vaststellen.

Het gegeven dat het moeilijk is een oorzaak-gevolgrelatie aan te tonen tussen het handhavingsbeleid en de
waargenomen naleving maakt dat effectiviteitsonderzoek waarin deze relatie wordt onderzocht, kostbaar is en
niet vaak plaatsvindt. Sinds de inwerkingtreding van de Wahss op 1 januari 2013 is voor zover wij kunnen zien
geen onderzoek naar de effectiviteit van het handhavingsbeleid voor de arbeidswetten uitgevoerd.

154 ABDTopconsult (2016). Werken met effect.
155 Inspectie SZW. Jaarverslagen 2011-2016.
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Uit de periode vóór 2013 zijn ons enkele onderzoeken bekend, die wij hieronder zullen behandelen. Daarnaast
is in bijlage I een overzicht te vinden van onderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd op het gebied van
handhaving en naleving (breder dan de effectiviteitsvraag die in dit hoofdstuk aan de orde wordt gesteld).

2.3.1. Plichtsbesef of Boeteangst? (2010)
In het rapport “Plichtsbesef of boeteangst? Motieven voor het (niet) naleven van arbeidswetgeving”, dat is
opgesteld op verzoek van SZW en betrekking heeft op de naleving van de (toen geldende) Arbowet en Wav,
trekken de onderzoekers op basis van een literatuurstudie naar 18 eerdere onderzoeken de volgende
conclusies156:

 “Handhavingsfactoren. Een kleine kans op controle en op een sanctie heeft een negatief effect op
nalevingsgedrag. Lacunes in de handhaving leveren mogelijkheden tot overtreding op.

 Onbekendheid met de regelgeving. Een gebrek aan kennis van regelgeving en kunde om met de
verplichtingen om te gaan, leidt tot slechtere naleving. Hierbij hoort ook de factor dat het voor
ondernemers onder omstandigheden ingewikkeld kan zijn de regels na te leven.

 Bedrijfseconomische overwegingen. De regels overtreden kan voor een ondernemer of particulier
voordelen opleveren. Hierbij zijn ook van belang hoe intern (minachting voor de regels door de
werkgever) en extern (gebrekkige naleving in de branche) over regelnaleving geoordeeld wordt.

 Tekortkoming nalevingsmodellen. Uit de literatuurstudie blijkt dat veel toegepaste
nalevingsmodellen als de Tafel van Elf en het ISMA-model gebaseerd lijken te zijn op een tamelijk
negatief verwachtingspatroon wat het gedrag van normadressanten betreft: het uitgangspunt lijkt te zijn
dat de normadressant erop uit is de regelgeving niet na te leven en (voortdurend) op zoek is naar
mogelijkheden om aan de nalevingsverplichting te ontkomen. Recent onderzoek toont echter aan dat het
effectiever is de handhaving van regelgeving van een positief verwachtingspatroon te voorzien en op zoek
te gaan naar overeenstemming en samenwerking in de handhaving van regelgeving. Regel-naleving zou
worden beïnvloed door een mix van factoren als sociale druk, angst voor betrapping en sanctionering en
plichtsbesef en niet (uitsluitend) het gevolg zijn van calculerend gedrag. Effectieve handhaving wordt met
andere woorden gekenmerkt door flexibiliteit, volgens het adagium “hard waar het moet, zacht waar het
kan”.

Op basis van gesprekken met werkgevers en een uitgevoerde enquête concluderen de onderzoekers
vervolgens157 (vet-cursieve tekst aangebracht door PwC):

 “Uit het onderzoek komt het standpunt dat bedrijven zich aan in het parlement aangenomen
wet- en regelgeving moeten houden (en dus ook aan Arbowet en Wav) als belangrijkste
motief voor naleving naar voren. Of en in hoeverre daarbij sprake is van een sociaal wenselijk
antwoord, is niet vast te stellen. Dat predicaat aan dat motief geven (suggererend dat bijvoorbeeld de
vrees voor een boete eigenlijk het belangrijkste motief vormt), zou wel eens een onderschatting kunnen
vormen van de intrinsieke motivatie van veel bedrijven om democratisch aangenomen wet- en
regelgeving in principe na te willen leven.

 De vrees voor een boete lijkt, tezamen met de vrees voor reputatieschade, echter wel
degelijk een belangrijk motief voor naleving. Bij die vrees voor een boete is opvallend dat „ik wil
geen boete riskeren; de pakkans is me te groot' bij de Wav voor een aanzienlijk hoger percentage
bedrijven als motief voor naleving geldt dan bij Arbo. De combinatie van boetehoogte en inschatting van
pakkans lijkt bij de Wav een afschrikwekkender effect te hebben dan bij Arbo. Tot slot merken we nog op
dat waar reputatieschade binnen de branche als belangrijk motief voor naleving lijkt te gelden,
reputatieschade binnen de directe sociale omgeving (familie en vrienden) weinig wordt genoemd als
motief voor naleving.

 Uit eerder onderzoek is bekend dat normadressanten de neiging kunnen hebben tot zelfoverschatting als
het gaat om regelnaleving. Daarvan lijkt ook in het onderhavige onderzoek sprake, gezien het feit dat
bedrijven die niet door de AI (PwC: hiermee wordt gedoeld op de toenmalige Arbeidsinspectie)
geïnspecteerd zijn een rooskleurig beeld schetsen van hun nalevingsgedrag dan de cijfers over naleving
doen vermoeden. Dat geldt met name voor Arbo. Een mogelijke verklaring hiervoor sluit aan bij de

156 IVA beleidsonderzoek en advies (2010), Plichtsbesef of boeteangst? Motieven voor het (niet) naleven van
arbeidswetgeving, pagina’s 15-16.
157 IVA beleidsonderzoek en advies (2010), Plichtsbesef of boeteangst? Motieven voor het (niet) naleven van
arbeidswetgeving, pagina’s 45-46.
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constatering uit het onderzoek dat veel bedrijven die wel een inspectiebezoek hebben gehad
en bij wie daarbij een overtreding geconstateerd is, voorafgaand aan dat bezoek in de
veronderstelling verkeerden dat ze aan de verplichtingen van de Arbowet voldeden. Die
veronderstelling leek echter te berusten op onvoldoende inzicht in of begrip van die
verplichtingen. De constatering dat niet-geïnspecteerde bedrijven hun nalevingsgedrag rooskleuriger
inschatten dan de cijfers doen vermoeden, zou uit eenzelfde onvoldoende inzicht of begrip van de wet
verklaard kunnen worden.

 Het niet goed op de hoogte zijn van de regelgeving en het niet goed begrijpen daarvan
vanwege de complexiteit ervan worden door de respondenten van het onderzoek voor
zowel de Arbowet als de Wav als belangrijkste redenen genoemd voor niet-naleving. Uit
onze gesprekken met experts op het terrein van de Arbowet en de Wav (uit wetenschap, AI en ministerie)
komt een beeld naar voren dat erop wijst dat de Arbowet inderdaad een vrij complexe wetgeving is
waarin regelmatig veranderingen optreden, maar dat dat voor de Wav in veel mindere mate geldt. Dat
doet vraagtekens rijzen bij het niet goed op de hoogte zijn en vanwege de complexiteit van de wetgeving
niet goed begrepen hebben van de Wav als oorzaken van niet-naleving. Gegeven het feit dat de
respondenten slordigheid bij het uitvoeren van de wet als een belangrijke reden voor niet-naleving in de
branche noemen, lijkt een dergelijke slordigheid/onachtzaamheid ten aanzien van de Wav een
betere verklaring voor niet-naleving dan niet goed op de hoogte zijn van de wet en niet
goed begrijpen van de wet vanwege de complexiteit ervan.”

Uit de bevindingen van dit onderzoek komen twee aspecten van het handhavingsbeleid naar voren die invloed
hebben op de naleving, namelijk de (gepercipieerde) kans dat een bedrijf gecontroleerd wordt en de
(gepercipieerde) kans dat bij geconstateerde overtredingen een boete wordt opgelegd. Naast deze
handhavingsaspecten zijn duidelijk andere zaken van grote invloed op de naleving, die geen onderdeel zijn van
het handhavingsbeleid. Het betreft dan voornamelijk de complexiteit van de regelgeving van de arbeidswetten
en de mate waarin werkgevers bekend zijn met de regels die op hen van toepassing zijn. De vrees voor
reputatieschade bij het bekend worden van de overtreding speelt ook een rol. De bedrijfseconomische
overwegingen die bekend zijn uit de literatuur worden in de gesprekken met bedrijven en de enquête van dit
onderzoek niet aangetroffen, maar zijn wel door de Inspectie vastgesteld, bijvoorbeeld in de eindrapportage
over de sectoraanpak specifiek gericht op schoonmaakbedrijven actief binnen de fastfoodsector158.

Bij het interpreteren van het onderzoek is het van belang om rekening te houden met het feit dat slechts 8% van
de aangeschreven bedrijven (1.975 van de 24.583) de enquête voor het onderzoek hebben ingevuld.

2.3.2. Evaluatie invoering bestuurlijke boete Wet arbeid
vreemdelingen (2009)

In 2009 is op verzoek van SZW een evaluatie uitgevoerd van de invoering van de bestuurlijke boete in 2005 en
het verhogen van de boetebedragen in het kader van de Wav. Deze evaluatie wordt in de memorie van
toelichting van de Wahss aangehaald als onderbouwing voor de effectiviteit van de hogere boetebedragen (zie
ook paragraaf 2.1.6). De onderzoekers stellen in de evaluatie op basis van document- en bestandsanalyse en
groepsgesprekken met inspecteurs en interviews met brancheorganisaties de volgende effecten vast:159

 “Sinds 2005 is sprake van een gestage daling van het percentage controles dat resulteert
in 1 of meer boeterapporten. In 2005 was dat 26%, medio 2009 is dat gedaald tot 15%. Het
percentage werkgevers waartegen bij hercontrole opnieuw een boeterapport wordt opgemaakt wegens
overtreding van de Wav vertoont sinds 2003 ook een gestage daling. Bedroeg dat percentage in 2003 nog
35%, in 2008 was dat gedaald tot 18%. (…) De verklaring daarvoor kan deels gevonden worden
in de invoering van de bestuurlijke boete, de hogere sancties en de hogere inspectiedruk.

 In de interviews is gevraagd naar het effect van de invoering van de bestuurlijke boete. In de meest
gevallen bemerken respondenten positieve effecten, in de zin van een verbeterde naleving van de wet
door werkgevers. De respondenten vinden het lastig het effect van de invoering van de bestuurlijke boete
te isoleren van de effecten van andere beleidsinterventies en maatschappelijke ontwikkelingen, maar
menen over het algemeen dat met name de verhoging van de boete en het feit dat het instellen

158 Inspectie SZW (2016). Eindrapport project Schoonmaak Fastfood 2014-2016.
159 IVA beleidsonderzoek en advies (2009), 1.1.1.2. Evaluatie invoering bestuurlijke boete Wet arbeid vreemdelingen,
pagina’s 33 en 39.
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van bezwaar of beroep geen opschortende werking heeft op betaling van de boete een
positief effect hebben op naleving van de Wav door werkgevers. De
informatievoorziening vanuit ministerie over de Wav en de bestuurlijke boete aan
werkgevers heeft daar volgens de respondenten ook toe bijgedragen.

 Ook de koepelorganisaties van werkgevers informeren hun leden over de regelgeving en werken samen
met de inspectie. Op die manier worden overtredingen van de Wav vanwege onbekendheid
met wet- en regelgeving tegengegaan. Daarnaast is in veel branches, mede in antwoord op de
stringente handhaving door de AI en vanuit het oogmerk van tegengaan van oneerlijke concurrentie als
gevolg van illegale tewerkstelling, sprake van zelfregulering en wordt in toenemende mate gewerkt met
certificering (bijvoorbeeld van uitzendbureaus, waardoor de werkgever meer garantie heeft dat hij met
een betrouwbaar uitzendbureau te maken heeft). Ook deze maatregelen hebben volgens de respondenten
een positief effect op naleving van de Wav.

 Een effect van de invoering van de bestuurlijke boete dat wordt geconstateerd door
zowel de inspecteurs als de vertegenwoordigers van werknemersorganisaties waarmee
in het kader van het onderzoek gesproken is, is dat werkgevers steeds creatiever worden
in het ontduiken van de wet. Deze ontduikconstructies bestaan bijvoorbeeld uit zogenoemde
schijnzelfstandigen die in feite als werknemer werken. Voor zelfstandigen afkomstig uit de EU is geen
tewerkstellingsvergunning vereist. Een vergelijkbare ontwikkeling is die van aangenomen werk, waar
feitelijk sprake is van ‘gewoon’ werknemerschap. Hoewel dergelijke constructies ook voor de invoering
van de bestuurlijke boete werden toegepast, constateren genoemde respondenten dat werkgevers steeds
slimmer worden in het bedenken van dergelijke constructies.”

De hierboven als eerste genoemde vaststelling benoemt de “de invoering van de bestuurlijke boete, de hogere
sancties en de hogere inspectiedruk” in samenhang. Dat betekent dat niet te zeggen is of de overgang van
strafrechtelijke afdoening naar bestuurlijke boetes, de hogere boetebedragen of de hogere inspectiedruk los van
elkaar ook hadden bijgedragen aan betere naleving. De respondenten geven wel aan dat de hogere boetes, in
combinatie met goede informatievoorziening, volgens hen wel hebben bijgedragen aan de naleving. Dit is echter
niet op basis van cijfers onderzocht.

Tezamen geven de twee hierboven aangehaalde onderzoeken een beperkt beeld van de effectiviteit van
elementen van het huidige handhavingsbeleid die ten tijde van de onderzoeken ook bestonden, voor met name
de Wav en in enige mate voor de Arbo. Voor de effectiviteit van de handhaving van de ATW hebben wij geen
informatie gevonden.

2.3.3. Analysen systeembepalingen en het beheersen van
arbeidsrisico’s

Een belangrijk instrument in het beheersen van arbeidsrisico’s zijn de zogenaamde systeembepalingen in de
Arbowet. In het onderzoek Arbo in Bedrijf 2016 licht de Inspectie het begrip systeembepalingen als volgt toe.

“Er is een aantal algemene verplichtingen (systeembepalingen) die voor alle bedrijven met ten minste één
werknemer gelden ongeacht hun economische activiteit en de daarbij behorende specifieke risico’s. Dit betreft:
1. Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E): de werkgever dient over een schriftelijke beschrijving te

beschikken van alle arbeidsrisico’s die zich in het bedrijf voordoen, waarin de bijbehorende maatregelen
staan vermeld om de arbeidsrisico’s voor werknemers te verminderen of weg te nemen.

2. Plan van aanpak: dit is een onderdeel van de RI&E. In het plan van aanpak worden de maatregelen
opgenomen die het bedrijf gaat nemen om arbeidsrisico’s te elimineren of het effect daarvan te
verminderen.

3. Ongevallenregistratie: de werkgever dient over een ongevallenregistratie te beschikken van
arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, een blijvend letsel of een ziekenhuisopname en van
arbeidsongevallen die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen.

4. Arbodienstverlening: de werkgever is verplicht zich te laten bijstaan door één of meerdere gecertificeerde
deskundigen op het gebied van preventie en bescherming voor o.a. het adviseren over en het toetsen van
een RI&E, begeleiding bij ziekte bij werknemers en arbeidsgezondheidskundig onderzoek.

5. Ziekteverzuim: de werkgever dient een ziekteverzuimbeleid te voeren.
6. Bedrijfshulpverlening: de werkgever moet zich laten bijstaan door één of meer werknemers om bij

incidenten snel en adequate hulp te bieden aan de aanwezigen in het bedrijf. Naast de werknemers van
een bedrijf kan ook de werkgever deze taken vervullen.
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7. Preventiemedewerker: elk bedrijf is verplicht om ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben
die de maatregelen kan uitvoeren gericht op de veiligheid en gezondheid van de werknemers binnen het
bedrijf, of kan bijdragen aan de uitvoering ervan. Bij een klein bedrijf (minder dan 25 werknemers) mag
de werkgever zelf de rol van preventiemedewerker vervullen.

8. Betrokkenheid van werknemers bij Arbobeleid: de samenwerking tussen de werkgever en de werknemers
op dit terrein dient te zijn geregeld in overleg via de ondernemingsraad (OR), via een
personeelsvertegenwoordiging (PVT) of anderszins.

9. Voorlichting, onderricht en toezicht: de werkgever dient te zorgen voor doeltreffende voorlichting en
onderricht over gezond en veilig werken en heeft de plicht om toe te zien dat werknemers conform de
instructies en voorschriften voor veilig en gezond werken handelen.”160

Figuur 2-5 toont het verband tussen het aantal systeembepalingen dat door een bedrijf wordt nageleefd en de
kans dat de Arbo risico’s volledig worden beheerst. In haar jaarverslag over 2015 vermeldt de Inspectie bij deze
figuur: “Uitkomst van de analyse is dat er voor alle sectoren, ook na controle voor grootteklasse, een positief
verband is tussen de mate van voldoen aan systeembepalingen en het beheersen van aanwezige
arbeidsrisico’s.”161 Dit onderzoek geeft een duidelijke indicatie van het belang van het wettelijk verplicht stellen
van de naleving van de systeembepaling. Wel moet rekening gehouden worden met een paar kanttekeningen bij
het onderzoeksresultaat.162

Figuur 2-5 Verband tussen het aantal aanwezige systeembepalingen en de kans op 100% beheerste risico's
in de Arbo163

160 Inspectie SZW (2016). Arbo in Bedrijf 2016: Een onderzoek naar de naleving van arboverplichtingen, blootstelling aan
arbeidsrisico’s en genomen maatregelen in 2016. Maart 2016. Pagina’s 6-7.
161 Inspectie SZW (2016). Jaarverslag Inspectie SZW 2015, pagina 21-22.
162 Terecht wordt in het jaarverslag ook vermeld “De aangetoonde samenhang hoeft niet causaal te zijn. Het is bijvoorbeeld
niet uit te sluiten dat een hogere mate van arbobewustzijn van werkgevers zowel leidt tot betere naleving van
systeemverplichtingen als tot betere beheersing van arbeidsrisico’s. De voorspelkracht van het model is redelijk. Dat
betekent dat er nog andere verklarende factoren kunnen zijn.” Ook blijkt uit de presentatie van de onderzoeksresultaten niet
hoe de kans op 100% beheerste risico’s is gemeten, noch of er een relatie bestaat met het aantal arbeidsongevallen dat zich
in een bedrijf heeft voorgedaan.
163 Figuur afkomstig uit Inspectie SZW (2016). Jaarverslag Inspectie SZW 2015, pagina 22.
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2.3.4. Inzicht in de naleving van wet- en regelgeving en overige
ontwikkelingen

De arbeidsomstandigheden in Nederland worden gemonitord. De informatie uit deze monitors geeft veel
inzicht in de stand van zaken en de kwaliteit van de arbeid. De monitors geven onder meer inzicht in: 164

 de blootstelling aan arbeidsrisico’s en andere aspecten van de kwaliteit van de arbeid (o.a. arbeidstijden,
medezeggenschap);

 de effecten ervan voor werknemers (ongevallen, beroepsziekte, arbeidstevredenheid, et cetera);
 de gevolgen ervan voor hun inzetbaarheid (verzuim, productiviteit, kunnen doorwerken);
 beleid en maatregelen van bedrijven en de naleving van wet- en regelgeving.

Op het terrein van arbeidsmarktfraude is geen sprake van een vergelijkbare vorm van (systematische)
monitoring als voor de arbeidsomstandigheden is ingericht. Hierna worden de belangrijkste monitors op het
terrein van arbeidsomstandigheden beschreven.

Arbeid in Bedrijf
Gegevens over de naleving van de wettelijk verplichte kernbepalingen zijn afkomstig uit de monitor ‘Arbo in
bedrijf’, uitgevoerd door de Inspectie SZW.165 Deze periodieke monitor bevat gegevens over onder meer:

 de mate waarin bedrijven en instellingen zich houden aan de wettelijke verplichtingen volgens de
Arbowet;

 de blootstelling aan arbeidsrisico’s;
 de maatregelen die bedrijven nemen om de risico’s te verminderen.

Inspecteurs166 verzamelen de informatie via een rondgang door bedrijven, interviews en de analyse van
relevante documenten, zoals risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E’s) en contracten met
Arbodienstverleners. Sinds 1998 wordt de monitor jaarlijks uitgevoerd; na 2012 is dat tweejaarlijks. De
bezochte bedrijven vormen een gestratificeerde steekproef uit een bestand van de Kamer van Koophandel.
Omdat het niet mogelijk is alle arbeidsrisico’s in een meting mee te nemen, wordt de helft van de arbeidsrisico’s
meegenomen in de ene meting en de overige risico’s in de andere meting.

De monitors van TNO
TNO neemt periodiek, in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek en mede gefinancierd door
het ministerie van SZW, de volgende enquêtes af:

 de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA: jaarlijks) onder werknemers;
 de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA: tweejaarlijks) voor het perspectief van de werkgevers; en
 de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA: nog niet bekend of en hoe vaak deze enquête zal worden

herhaald) voor zzp’ers.167

De uitkomsten van de enquêtes geven een representatief beeld van de stand van zaken van arbeid in
organisaties en de werksituatie in Nederland bekeken vanuit verschillende perspectieven. 168 TNO voert ook een
panelonderzoek uit naar de duurzame inzetbaarheid van werkenden (STREAM) en monitort de status van
verantwoord opdrachtgeverschap.169 170 Het laatstgenoemde onderzoek wordt naar verwachting in 2018
opnieuw uitgevoerd.

Tot en met 2011 voerde TNO ook de Monitor Arbeidsongevallen uit. De Monitor Arbeidsongevallen bevatte een
uitgebreid overzicht van cijfers over arbeidsongevallen in Nederland, waaronder aantallen, risicogroepen,

164 Ministerie van SZW (2016). Visie en strategie gezond en veilig werken.
165 Inspectie SZW. Arbo in bedrijf 2015 en 2017.
166 Ook toezichthoudende ambtenaren van de NVWA voeren onderzoek uit t.b.v. deze monitor.
167 www.arbeidsmonitor.tno.nl
168 www.arbeidsmonitor.tno.nl
169 http://www.monitorarbeid.tno.nl
170 Kamerstuk, 2014/15 nr. 25883, nr. 254, & TNO (2017), Monitor verantwoord opdrachtgeverschap gezond en veilig
werken.
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werkkenmerken en gevolgen, aangevuld met toedrachtgegevens en trendanalyses. 171 Cijfers over
arbeidsongevallen worden nog wel meegenomen in de NEA. Daarnaast verzamelt het CBS op landelijk niveau
cijfers over arbeidsongevallen.

Arbobalans
Periodiek wordt de balans opgemaakt in de Arbobalans. Iedere twee jaar stelt TNO op basis van verschillende
bronnen, waaronder de NEA, WEA en ZEA172, de Arbobalans op. Dit document biedt een overzicht van de
arbeidsomstandigheden in Nederland, de gevolgen daarvan voor de gezondheid en het Arbobeleid in bedrijven.

Uit de Arbobalans 2016 blijkt dat meer bedrijven de kernbepalingen in de Arbowet naleven, zoals het hebben
van een contract met een Arbodienst of Arbodienstverlener, een verzuimbeleid, een preventiemedewerker en
een bedrijfshulpverlening. Het percentage bedrijven met een RI&E is gedaald ten opzichte van 2014 naar 45%.

Overigens hebben grote bedrijven vaker een RI&E dan kleine bedrijven, respectievelijk 95% van de bedrijven
met meer dan 100 werknemers en 38% van bedrijven met minder dan 10 werknemers. Dat zowel de RI&E als
de preventiemedewerker het minst vaak geregeld zijn, hangt mogelijk samen met het feit dat de
preventiemedewerker de aangewezen persoon is om de RI&E uit te voeren. De lichte stijging ten opzichte van
2014 kan mogelijk verklaard wordt door het aantrekken van de economie, wat zich ook vertaalt in investeringen
in het Arbobeleid.173

Tabel 2-5 Naleving van de kernbepalingen in de Arbowet op bedrijfsniveau 174

2007 (%) 2014 (%) 2016(%)

RI&E 48 47 45

Contract met Arbodienst of Arbodienstverlener 85 72 75

Ziekteverzuimbeleid 80 71 74

Bedrijfshulpverlening 63 62 68

Preventiemedewerker 48 43 47

Periodiek overleg met werknemers over Arbobeleid 66* 53 59

Voorlichting en onderricht 69** 73 75

* 2008 -2

**2009

De kwaliteit van arbeid in Nederland is gunstig vergeleken met andere landen in Europa. Op bijna alle Arbo-
risico’s scoren Nederlandse werknemers gunstiger dan werknemers in de rest van Europa, met uitzondering
van agressie en geweld. Een mogelijke verklaring hiervoor is het relatief grote aandeel dienstverlenende
functies in Nederland, functies waarvoor contact met andere mensen centraal staat en de kans op agressie en
geweld dientengevolge groter is. Daarnaast kunnen ook culturele en taalverschillen de hoge score op agressie en
geweld verklaren.175

Uit de Europese onderzoeksgegevens is gebleken dat bedrijven in Nederland even vaak als in de rest van
Europa een RI&E uitvoeren en over documentatie beschikken waarin verantwoordelijkheden en procedures ten
aanzien van arbobeleid staan vermeld. In Nederland is daarnaast vaker een budget gereserveerd voor Arbo-
maatregelen en zijn er vaker maatregelen specifiek gericht op de aanpak van fysieke en vooral psychosociale
risico’s. Tot slot is het aantal arbeidsongevallen met dodelijke afloop in 2014 in Nederland het laagst in
vergelijking met andere EU-landen.176

Beroepsziekten
Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) registreert en signaleert beroepsziekten via het nationale
melding- en registratiesysteem, dit in opdracht van en bekostigd door het ministerie van SZW. Er wordt een

171 http://www.monitorarbeid.tno.nl/publicaties/monitor-arbeidsongevallen
172 O.a. informatie uit de NEA, ZEA en WEA, maar ook de Monitor Arbeid in Bedrijf van de Inspectie SZW, Enquête
Beroepsbevolking van het CBS en de European Working Condition Survey.
173 Arbobalans 2016.
174 Arbobalans 2016.
175 Arbobalans 2016.
176 Arbobalans 2016.
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haalbaarheidsstudie verricht naar de mogelijkheden om, analoog aan de databank die voor arbeidsongevallen
bestaat, achterliggende oorzaken van beroepsziekten in kaart te brengen. In combinatie met de al bekende
achterliggende oorzaken van arbeidsongevallen kan een dergelijke databank de mogelijkheid geven meer
doeltreffend integraal preventiebeleid te voeren.

De met de monitoring vergaarde kennis stelt het ministerie van SZW in staat om:177

 de vinger aan de pols te houden;
 risicogroepen te identificeren;
 nalevingsniveaus vast te stellen;
 periodiek verantwoordingsinformatie te leveren;
 evaluatievragen te beantwoorden;
 bij te dragen aan voorlichting, signalering en facilitering van het veld.

177 Ministerie van SZW (2016). Visie en strategie gezond en veilig werken.
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3. ‘Foto’ van het handhavingsbeleid
van de Inspectie SZW

Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop de Inspectie SZW uitvoering geeft aan het handhavingsbeleid van het
ministerie van SZW. Allereerst volgt een beschrijving van de organisatie van de Inspectie. Vervolgens wordt
ingegaan op het handhavingsbeleid van de Inspectie SZW, de keuzes die de Inspectie maakt ten aanzien van
handhaving –binnen de door het ministerie van SZW gegeven wettelijke kaders- en de wijze waarop de
Inspectie komt tot inspectieprogramma’s. Tot slot wordt de praktijk van handhaving door de Inspectie SZW
beschreven.

3.1. De Inspectie SZW: een organisatie in beweging
De Inspectie SZW is in 2012 ontstaan uit de samenvoeging van de Arbeidsinspectie, Inspectie Werk en Inkomen
en Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Beoogd werd met deze samenvoeging “een toename van de
slagkracht en het beter benutten van elkaars expertise om fraude en misstanden beter aan te pakken”178,
oftewel het realiseren van “slimmer, effectiever en efficiënter toezicht”179.

In de eerste jaren na de samenvoeging heeft de Inspectie vooral gewerkt aan continuïteit – het neerzetten van
een stevige organisatie die haar toezichtstaken uitvoert. Daarnaast heeft de Inspectie inzet gepleegd op het
bestendigen van eerder gemaakte beleidsmatige keuzes (waaronder de focus op notoire overtreders en
misstanden), het innoveren van de werkprocessen (realiseren van efficiency) en het ontwikkelen van
risicoanalyses op basis waarvan de belangrijkste risico’s en daarmee de inzet van de Inspectie bepaald kan
worden180 181. Deze laatste ontwikkelingen zijn mede ingegeven door de opgelegde taakstellingen van 160 fte.
over de periode 2013-2018 (Rutte I en Rutte II). Ter vergelijking: de structurele formatie begin 2012 excl.
tijdelijke inhuur betrof 1.186 fte, waarbij opgemerkt dient te worden dat hiermee ook andere taken dan de
handhaving van de arbeidswetten worden vervuld zoals het stelseltoezicht sociale zekerheid. Door uitstroom
rond pensionering en natuurlijk verloop, in combinatie met temporisering van de opgelegde taakstelling,
verwacht de Inspectie de taakstelling zonder gedwongen ontslagen te kunnen realiseren. Uiteraard betekent dit
wel dat de capaciteit over de jaren heen zal afnemen, waardoor meer en scherper geprioriteerd zal moeten
worden als het gaat om de inzet van de Inspectie op activiteiten.182 Zie verder paragraaf 3.2.4 over de formatie
en bezetting van de Inspectie SZW.

Vanaf 2016 heeft de Inspectie een kanteling ingezet; de organisatie heeft een omslag gemaakt naar maximaal
programmagericht en effectgestuurd werken. Formeel is deze kanteling dit jaar, per 1 juli 2017, gerealiseerd.
Beoogd wordt met deze kanteling de toezichtsinzet zo sterk mogelijk te richten op de maatschappelijke
problemen en risico’s. “Door een programmatische aanpak wordt de inzet van de verschillende vakdisciplines
en instrumenten, of het nu gaat om samenwerking met branches, communicatie, of handhavend optreden in
toezicht (bestuursrecht) of opsporing (strafrecht), zo scherp mogelijk gericht op het risico.”183.

Naast de interne ontwikkelingen zijn er ook ontwikkelingen waar te nemen buiten de organisatie van de
Inspectie om, die van invloed zijn op het werkveld van de Inspectie. Zo is als gevolg van internationale en
economische ontwikkelingen de druk op de Nederlandse sociale normen toegenomen.184 Dit uit zich onder meer
in het opzetten van constructies door werkgevers om de kosten van arbeid te verlagen, met een groter risico
voor werknemers tot gevolg op onderbetaling, te lange werkdagen of uitbuiting.185 Dergelijke fenomenen,
vragen extra inspectietijd, die niet vooraf voorzien was.186 Daarnaast is er sprake van een groei van het aantal
ondernemingen en werkenden (waaronder zzp’ers) – en daarmee de potentiële toezichtspopulatie van de

178 Kamerstuk 2012/13, 33 400 XV, nr. 2. Rijksbegroting Sociale zaken en Werkgelegenheid.
179 Inspectie SZW (2015). Wat doet de Inspectie SZW.
180 Inspectie SZW. Jaarverslag 2014.
181 Kamerstuk 2016/17, 34 550-XV, nr. 14.
182 Inspectie SZW. Jaarverslagen 2011 t/m 2016.
183 Kamerstuk 2016/17, 34 550 XV, nr. 14.
184 ABDTopConsult (2017). Werken met effect.
185 Inspectie SZW (2017). Staat van eerlijk werk. Loon naar werk?
186 Kamerstuk 2014/15, 17 050, nr. 488.
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Inspectie SZW.187 Ook is er sprake van juridisering van de handhaving, waardoor er meer tijd nodig is voor het
doen van inspecties, het opstellen en onderbouwen van boeterapporten als ook voor het afhandelen van de
beschikkingen en eventuele zienswijzen, bezwaar en beroepzaken.

In de interviews en uit de rondetafelbijeenkomst met toezichthouders is het volgende beeld met betrekking tot
juridisering geschetst:

De verhoging van de boetes als gevolg van de invoering van de Wahss wordt gezien als een van de oorzaken van
de juridisering. Juridisering wordt evenwel gezien als een autonome trend, die is versneld met de invoering van
de Wahss.

De eisen aan de bewijsvoering in de boetebeschikking en daarmee ook aan de bewijsvoering in de
boeterapporten zijn hoog – mede als gevolg van jurisprudentie. Onderzoek naar feiten en omstandigheden die
een goede beoordeling van de mate van verwijtbaarheid mogelijk moeten maken, wordt steeds belangrijker. Dit
heeft er toe geleid dat onderzoek tegenwoordig meer tijd kost dan in het verleden; de inhoud van een
boeterapport vormt de basis voor een op te stellen boetebesluit en dient daarom juridisch sluitend te zijn.

Intern werken de gevolgen van juridisering als volgt door:
 Een toename van het aantal vragen van de eigen medewerkers van de Inspectie SZW over bijvoorbeeld de

onderbouwing van constateringen. Het aantal vragen is groter dan de beschikbare (juridische) capaciteit
binnen de Inspectie SZW om deze vragen af te doen. Dit leidt mogelijk tot een afname van de kwaliteit van
de beantwoording van de vragen.

 Het aantal zienswijzen dat door werkgevers wordt ingediend bij de Inspectie SZW, is toegenomen. Als
gevolg van deze toename is de druk op de Inspectie SZW toegenomen. Om de juridische kennis op peil te
houden en om de toegenomen druk op de afdeling te verlichten, zijn extra juristen aangenomen.

3.1.1. Een organisatie in beweging laat zich moeilijk vastleggen op
een ‘foto’

Voornoemde interne en externe ontwikkelingen hebben uiteraard effect op de organisatie, medewerkers en
werkwijzen. Voor deze foto van de handhaving van de arbeidswetten hebben wij ons met name gericht op de
organisatorische ontwikkelingen; om recht te doen aan de situatie waarin de Inspectie zich nu bevindt, wordt
hierna vooral een beschrijving gegeven van de huidige en de gewenste c.q. beoogde situatie van het werk van de
Inspectie SZW. Waar relevant wordt uiteraard ook teruggegrepen op de oude situatie, om verschillen te duiden
of om de werkwijze toe te lichten.

3.2. Governance en organisatie van de Inspectie SZW

3.2.1. Taken en verantwoordelijkheden van de Inspectie SZW
De Inspectie SZW functioneert onder ministeriële verantwoordelijkheid als onafhankelijk toezichthouder van
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uitgangspunt is dat de inspectie zelf kan bepalen wat zij
onderzoekt en rapporteert. Wel kan de minister vragen om onderzoek te doen naar bepaalde problematiek.

De Inspectie SZW is belast met de volgende toezicht- en opsporingstaken:188 189

 Toezicht houden op de naleving van de wet- en regelgeving op het terrein van arbeid waaronder de
Arbowet en ATW en het voorkomen van rampen met gevaarlijke stoffen. Ook houdt de Inspectie toezicht
op de naleving van de wet- en regelgeving ten aanzien van het verbod op illegale tewerkstelling en
betaling onder het wettelijk minimumloon.

 Het opsporen van fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk en
inkomen (arbeidsuitbuiting, mensensmokkel en grootschalige fraude op het terrein van de sociale
zekerheid). Dit gebeurt onder gezag van het Openbaar Ministerie. Overigens zal de taak ‘opsporing’ in

187 Kamerstuk 2016/17, 34550-XV-74.
188 https://www.inspectieszw.nl/inspectie-szw/inhoud/taken
189 https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-
werkgelegenheid/inhoud/organisatie/organogram/inspecteur-generaal
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relatie tot de arbeidswetten slechts beperkt belicht worden in dit rapport, omdat de strafrechtelijke
aanpak geen onderdeel uitmaakt van deze evaluatie.

 Het signaleren van risico's en relevante ontwikkelingen op de beleidsterreinen van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en deze melden aan bewindslieden en beleidsmakers.190

Naast voornoemde taken voert de Inspectie ook andere werkzaamheden uit, zoals het stelseltoezicht op de
werking van de sociale zekerheid en het toetsen en aanwijzen van certificerende instellingen in het kader van de
Arbowet. Ook voert de Inspectie op verzoek van het ministerie van VWS opsporingsonderzoeken uit naar pgb
en declaratiefraude.191

3.2.2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Inspectie en
haar ambtenaren

De positie, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Inspectie SZW, maar ook van de toezichthoudende
ambtenaren is vastgelegd in wet- en regelgeving. Hieronder worden de belangrijkste regelingen weergegeven.

Op basis van de Hervormingsagenda Rijksdienst werkt het kabinet aan de versterking van het toezicht dat
wordt uitgevoerd door de rijksinspecties. De behoefte bestaat aan het formuleren van rijksbrede regels over de
positionering van de rijksinspecties binnen de ministeries, waarmee invulling wordt gegeven aan de
onafhankelijkheid in de oordeelsvorming van de rijksinspecties. De term onafhankelijkheid wordt hier niet
gebruikt om een staatsrechtelijke onafhankelijkheid van de minister aan te duiden, maar duidt op de ruimte die
een rijksinspectie heeft om zelf, op basis van zijn werkprogramma en zijn professionele deskundigheid,
informatie te verzamelen, daarover een oordeel te vormen, en daarover te rapporteren en te adviseren.192 Per 1
januari 2016 zijn deze regels vastgesteld middels de Aanwijzing rijksinspecties.193 In deze aanwijzing zijn de
positionering van de rijksinspecties en de verhouding van de inspecties met de beleidsonderdelen van de
ministeries vastgelegd.

In het Organisatie-, mandaat- en volmachtsbesluit SZW 2009 staat beschreven uit welke organisatieonderdelen
het ministerie van SZW bestaat, dit is inclusief de organisatieonderdelen die vallen onder de inspecteur-
generaal SZW (de Inspectie SZW). Daarnaast worden de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en het
werkterrein van de (plaatsvervangend) secretaris-generaal, de directeuren-generaal en inspecteur-generaal
SZW beschreven. Ook is hierbij aangegeven dat er collegiaal overleg plaatsvindt tussen de verschillende
functionarissen over beleidsontwikkeling, -uitvoering en de departementale bedrijfsvoering.

In het Organisatie-, mandaat- en volmachtsbesluit inspecteur-generaal SZW 2012 staan de
verantwoordelijkheden van de verschillende organisatieonderdelen en de bevoegdheden van de directeuren en
de inspecteur-generaal beschreven. Kernpunten:

 De inspecteur-generaal is bevoegd tot ondertekenen van beschikking tot stillegging werk bij recidive.
 Directeuren zijn bevoegd dwangsombesluiten te nemen in het geval een besluit niet tijdig wordt

afgedaan.

In de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op
grond van SZW wetgeving is opgenomen welke ambtenaren bevoegd zijn om toezicht te houden op onderdelen
van SZW wetgeving. Naast de Inspectie betreffen dit ambtenaren bij de volgende organisaties:

 ILT;
 SodM;
 de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;
 de Politie;
 de Algemene Inspectie Dienst194;

190 Inzicht bieden in de effectiviteit van het stelsel van werk en inkomen door onderzoek te doen naar de uitvoering van
socialezekerheidswetten door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank
(SVB) en gemeenten.
191 https://www.inspectieszw.nl/inspectie-szw
192 https://www.rijksinspecties.nl/publicaties/besluiten/2015/10/01/index
193 Aanwijzing inzake de rijksinspecties.
194 De Algemene Inspectie Dienst is in 2011 opgegaan in de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
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 Rijkswaterstaat;
 de Rijksbelastingdienst.

In de aanwijzingsregeling is aangegeven op welke wetgeving en in welke sectoren een ambtenaar toezicht mag
houden. Zo is de ILT bevoegd om toezicht te houden op de Arbowet in de luchtvaart, scheepvaart en het spoor
en op de Arbowet en ATW in het wegvervoer. Het SodM is bevoegd om toezicht te houden op de Arbowet en de
ATW op zowel mijnbouwwerken als windmolens op zee.

In het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectie SZW 2013 is beschreven welke personen,
werkzaam binnen specifieke directies van de Inspectie SZW, zijn aangewezen als buitengewoon
opsporingsambtenaar en daarmee bevoegd zijn om bepaalde strafbare feiten op te sporen. Dit betreffen
personen werkzaam bij de directies Arbeidsomstandigheden, Arbeidsmarktfraude en Major Hazard Control.

Tot slot is er een scheiding in de wetten voor de benodigde objectiviteit en ter voorkoming van willekeur tussen:

 degene die de overtreding constateert (de toezichthouder); en
 degene die de boete oplegt (de boeteoplegger).

Boeteoplegging is neergelegd bij het hoofd van de afdeling Boete, Dwangsom en Inning van de directie Analyse,
Programmering en Signalering, voorheen de directie Informatiehuishouding en inspectieondersteuning, van de
Inspectie en de onder hem ressorterende plaatsvervangers.195

Toezichthoudende ambtenaren Arbowet
De handhaving van de Arbowet is in hoofdzaak opgedragen aan de Inspectie SZW. De Inspectie handhaaft de
Arbowet door inzet van toezichthoudende ambtenaren, buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) en de
inzet van BOD-opsporingsambtenaren van de directie Opsporing van het ministerie van SZW. Voor het toezicht
op de naleving van de Arbowet zijn naast directie Arbeidsomstandigheden van de Inspectie ook de ambtenaren,
waaronder buitengewone opsporingsambtenaren, van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Inspectie
Leefomgeving en Transport, ( de dienst Waterpolitie van de Landelijke Eenheid politiediensten, de
Zeehavenpolitie van de regionale politie-eenheid Rotterdam en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA) aangewezen, voor zover het de aan hen toegewezen categorieën van arbeid betreft. 196

Toezichthoudende ambtenaren ATW
Ambtenaren in dienst van de Inspectie SZW zijn bevoegd om toezicht te houden op de ATW. Ook zijn de
ambtenaren die vallen onder het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu bevoegd om toezicht te houden op de ATW, net als ambtenaren in dienst van de ILT, de Politie en de
NVWA. Deze medetoezichthouders zijn belast met toezicht op de naleving van de ATW voor zover het de aan
hen toegewezen categorieën van arbeid betreft.197

Toezichthoudende ambtenaren Wav
De handhaving van de Wav is in hoofdzaak opgedragen aan de Inspectie SZW. Naast de ambtenaren van de
Inspectie zijn ook de ambtenaren van de Politie belast met het toezicht op de naleving van de Wav. 198

Bevoegdheden van de ambtenaren belast met het toezicht op
de naleving van de arbeidswetten

In de wetgeving rondom specifieke arbeidswetten (inclusief de wetten in scope van dit onderzoek) zijn
specifieke bepalingen opgenomen over de bevoegdheden die alleen voor die wet gelden en geattribueerd
worden aan de daartoe aangewezen personen die belast zijn met het toezicht op de naleving van die wetten,

195 Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2012
196Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet.
197 Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW
wetgeving.
198 Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW
wetgeving.
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zoals in de voorgaande paragrafen is beschreven. Hieronder volgt een overzicht van de bevoegdheden die de
ambtenaren bij wet hebben verkregen.

3.2.2.4.1. Bestuursrechtelijke bevoegdheden

Toezichthoudende ambtenaren zijn onder meer bevoegd om:199

1. met medeneming van de benodigde apparatuur, elke plaats te betreden met uitzondering van een woning
zonder toestemming van de bewoner. Zo nodig verschaft hij zich toegang met behulp van de sterke arm.
Hij is bevoegd zich te doen vergezellen door personen die daartoe door hem zijn aangewezen.

2. inlichtingen te vorderen;
3. van personen inzage te vorderen van een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de

identificatieplicht;
4. inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden;
5. van de gegevens en bescheiden kopieën te maken. Indien het maken van kopieën niet ter plaatse kan

geschieden, is hij bevoegd de gegevens en bescheiden voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen
een door hem af te geven schriftelijk bewijs;

6. zaken te onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en daarvan monsters te nemen. Hij is bevoegd
daartoe verpakkingen te openen. De toezichthouder neemt op verzoek van de belanghebbende indien
mogelijk een tweede monster, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald. Indien het
onderzoek, de opneming of de monsterneming niet ter plaatse kan geschieden, is hij bevoegd de zaken
voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hem af te geven schriftelijk bewijs. De
genomen monsters worden voor zover mogelijk teruggegeven. De belanghebbende wordt op zijn verzoek
zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van de resultaten van het onderzoek, de opneming of de
monsterneming.

7. vervoermiddelen te onderzoeken met betrekking waartoe hij een toezichthoudende taak heeft. Hij is
bevoegd vervoermiddelen waarmee naar zijn redelijk oordeel zaken worden vervoerd met betrekking
waartoe hij een toezichthoudende taak heeft, op hun lading te onderzoeken. Hij is bevoegd van de
bestuurder van een vervoermiddel inzage te vorderen van de wettelijk voorgeschreven bescheiden met
betrekking waartoe hij een toezichthoudende taak heeft. Hij is bevoegd met het oog op de uitoefening van
deze bevoegdheden van de bestuurder van een voertuig of van de schipper van een vaartuig te vorderen
dat deze zijn vervoermiddel stilhoudt en naar een door hem aangewezen plaats overbrengt.

Onder andere in de Wav zijn nog aanvullende bevoegdheden opgenomen voor toezichthoudende ambtenaren.
Dergelijke bevoegdheden staan niet in de Awb, maar wel in de wet.

Daarnaast zijn er verplichtingen voor de ondertoezichtstaanden die van belang zijn voor het
uitoefenen van het toezicht door de toezichthoudende ambtenaar:

1. Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle
medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.

2. Zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen het
verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit.

3.2.2.4.2. Bevoegdheden bij het vaststellen van besluiten

Een toezichthoudende ambtenaar is niet altijd bevoegd het besluit tot handhaving te nemen. Per mandaat200 is
vastgesteld wie welke handhavingsbeschikking mag vaststellen (een beschikking is een schriftelijke weergave
van het besluit dat de Inspectie neemt). De boeteoplegger stelt het besluit in de vorm van een beschikking vast.
De boeteoplegger is ook bevoegd voor het opmaken van dwangsombesluiten. De overige handhavingsbesluiten,
zoals het stellen van eisen in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet of stilleggingen van het werk in
verband met ernstig gevaar voor personen worden door teamleider inspectie van de operationele directie
vastgesteld.

3.2.2.4.3. Strafrechtelijke bevoegdheden

Toezichthoudende ambtenaren kunnen ook buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) zijn; in dat geval zijn zij
bevoegd om in strafrechtelijke onderzoek opsporingsactiviteiten te verrichten. Als het gaat om onderzoek

199 Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 5, titel 5.2, de artikelen 5:15 tot en met 5:20.
200 Het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit (OMV-besluit).



PwC Pagina 66 van 186

gerelateerd aan de Arbowet201 en de ATW gebeurt dit onder gezag van de officier van justitie van het lokaal
arrondissement van het Openbaar Ministerie.202 Als het gaat om zware ongevallen dan berust het gezag bij de
officier van justitie van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

3.2.2.4.4. Het gezag bij het onderzoek

Het gezag bij een onderzoek berust bij verschillende entiteiten in bestuursrechtelijke versus strafrechtelijk
onderzoek. Bij bestuursrechtelijk onderzoek voert de Inspectie zelf de regie uit over het onderzoek en beslist
ook zelf over de handhaving. Bij strafrechtelijk onderzoek wordt het gezag uitgeoefend door de officier van
justitie van het Openbaar Ministerie. Als het niet duidelijk is ter plaatse van bijvoorbeeld een ongeval of de zaak
strafrechtelijk of bestuursrechtelijk van aard is, voert de Inspectie het onderzoek onder gezag van de OvJ uit om
de weg naar strafrechtelijke handhaving niet bij voorbaat te blokkeren.

3.2.3. Organisatiestructuur Inspectie SZW
Tot 1 juli 2017 bestond de Inspectie uit de volgende zeven directies:203

 directie Analyse, Programmering en Signalering: deze directie is verantwoordelijk voor de
strategievorming en programmering van toezichts- en opsporingsactiviteiten, de risicoanalyses, de
signalering, de effectmeting en de communicatieactiviteiten;

 directie Inspectieondersteuning & Informatiehuishouding (hieronder valt ook de afdeling BDI): deze
directie is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, inspectieondersteuning, frontoffice en het opleggen
en de inning van bestuurlijke boetes en dwangsommen;

 directie Arbeidsmarktfraude: deze directie houdt toezicht op de naleving van de Wav, WML, en Waadi
(ter bestrijding van illegale arbeid, ontduiking van het minimumloon, arbeidsuitbuiting, malafide
arbeidsbemiddeling en andere vormen van arbeidsmarktfraude);

 directie Arbeidsomstandigheden: deze directie houdt toezicht op de naleving van de Arbowet en de ATW
(ter bevordering van veilige en gezonde werkomstandigheden en werk- en rusttijden voor werknemers);

 directie Major Hazard Control: deze directie houdt toezicht op de naleving van het BRZO 2015 en de
ARI&E (buiten de scope van dit onderzoek);

 directie Opsporing: deze directie is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving met betrekking
tot arbeidsmarktfraude, arbeidsuitbuiting, (georganiseerde) uitkeringsfraude en fraude met
arbeidsgerelateerde subsidies (buiten de scope van dit onderzoek);

 directie Werk en Inkomen: deze directie houdt systeemgericht toezicht op het uitvoeringsstelsel van de
socialezekerheidswetten (buiten de scope van dit onderzoek).

De directies ‘Inspectieondersteuning en Informatiehuishouding’ en ‘Analyse, Programmering en Signalering’
zijn algemene beleidsondersteunende directies. De andere vijf directies zijn gericht op de uitvoering van
toezicht, handhaving en opsporing.

Met ingang van 1 juli 2017 is de organisatiestructuur van de Inspectie aangepast als gevolg van de kanteling
naar maximaal project- en programmatisch werken. Dit in lijn met de ambitie van de Inspectie om “een
moderne en wendbare organisatievorm te zijn waarin via een programmatische en projectmatige werkwijze
integraal en flexibel wordt gewerkt”204. Concreet betekent dit dat er vanaf heden gewerkt wordt in
programma’s. De afdeling BDI maakt per 1 juli deel uit van de directie APS. Het nieuwe organogram van de
Inspectie, geldend per 18 juli 2017, is op de volgende pagina opgenomen.

201 Met uitzondering van het Besluit Risico’s zware ongevallen 1999.
202 Dit geldt ook voor onderzoeken naar valsheid in geschrifte, uitbuiting die door de inspecteurs worden verricht.
203 Inspectie SZW (2015). Wat doet de inspectie SZW.
204 Inspectie SZW (2017). Jaarplan.
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Figuur 3-1 Organogram Inspectie SZW per 18 juli 2017205

205 https://www.inspectieszw.nl/publicaties/publicaties/2017/07/18/oragogram-inspectie-szw, geraadpleegd op 26 juli 2017
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3.2.4. Formatie en bezetting van de Inspectie
In dit onderzoek wordt beknopt ingegaan op de formatie en bezetting van de Inspectie SZW. De reden om hier
niet uitgebreid op in te gaan is dat de capaciteit van de Inspectie SZW recentelijk is onderzocht door
ABDTopconsult.206

Voor de periode 2013-2018 kent de Inspectie een taakstelling op personeel bestaande uit 160 fte.207 Dit naar
aanleiding van het programma Compacte Rijksdienst (Rutte I, regeerakkoord 2010 en Rutte II). De Inspectie
SZW geeft invulling gegeven aan deze taakstelling door in haar beleid aan de hand van risicoanalyses scherpere
keuzes te maken (prioriteitstelling), maar ook door efficiencyverbetering in het primair proces te realiseren.208

Overigens is door de Inspectie aangegeven dat zij tracht om middels natuurlijk verloop deze taakstelling in een
ander ritme te realiseren.209 Daarnaast heeft de Inspectie de personele gevolgen vanuit de taakstelling kunnen
‘oplossen’ met extra tijdelijke middelen voor tijdelijke taken; de medewerkers die als gevolg van de taakstelling
zouden uitstromen zijn ingezet op deze tijdelijke taken (waaronder de business cases en de afspraken uit het
Sociaal Akkoord).210

In tabel 3-1, gebaseerd op het onderzoek van ABDTopconsult, is weergegeven hoe de bezetting van de Inspectie
zich heeft ontwikkeld in de periode 2012-2015. Te zien is dat het aantal inspecteurs, rechercheurs en
onderzoekers gestaag toeneemt. Met betrekking tot de ander twee categorieën medewerkers, ‘overige
medewerkers’ en ‘bij primair proces betrokken medewerker’, geldt dat bezetting over de jaren fluctueert; er is
geen trend waar te nemen voor wat betreft af- of toename van het aantal fte.

De toename van het aantal inspecteurs wordt voornamelijk veroorzaakt door de (tijdelijke) uitbreiding van de
capaciteit voor het vervullen van tijdelijke activiteiten, waaronder:

 de aanpak van schijnconstructies en het ondersteunen van de sociale partners bij de cao-handhaving in
lijn met de afspraken uit het Sociaal Akkoord (dit betreft 36 fte. tot en met 2018);211

 opsporingsonderzoeken naar fraude in de zorg (sinds 2012);212

 business cases aanpak grote constructies en gefingeerde dienstverbanden, in totaal 22 fte voor de periode
vanaf 2014 tot en met 2017.213

Merk overigens op dat een deel van deze tijdelijke middelen is inmiddels is omgezet naar structurele middelen:
dit betreffen de middelen voor de uitvoering van de activiteiten in het kader van het Sociaal Akkoord.

Overigens komt het ook voor dat er tussentijds structureel extra capaciteit bijkomt. Zo is de formatie vanaf
2013 met 19 fte. uitgebreid als gevolg van activiteiten in het kader van de Wahss.214 Naar aanleiding van

206 ABDTopconsult (2016). Werken met Effect.
207 Inspectie SZW. Jaarverslag 2014
208 Ibidem.
209 Inspectie SZW. Jaarverslag 2013.
210 ABDTopconsult (2016). Werken met effect. En: Inspectie SZW. Jaarverslag 2014; Inspectie SZW. Jaarverslag 2015.
211 De capaciteit van de Inspectie in eerste instantie tijdelijk uitgebreid t.b.v. het uitvoeren van activiteiten in het kader van
de afspraken in het Sociaal Akkoord: de aanpak van schijnconstructies en het ondersteunen van de sociale partners bij de
cao-handhaving. Naar aanleiding van de motie-Kersten en Weyenberg is de tijdelijke uitbreiding verlengd voor de periode
van 2016-2018 (in totaal 5 miljoen euro). Eind 2016 is besloten dat de inzet van de Inspectie op schijnconstructies en cao-
handhaving vanaf 2019 een structureel karakter krijgt, dit naar aanleiding van de motie van Kerstens en van ’t Wout
(Kamerstuk 2016/17, 34 550, nr. 33).
212 De Inspectie SZW ontvangt sinds januari 2013 middelen van het ministerie van VWS voor de strafrechtelijke opsporing
van fraude met het persoonsgebonden budget (pgb) in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Ook doet zij
onderzoek gedaan naar declaratiefraude in de Zorgverzekeringswet vanaf 2014. De capaciteit van de Inspectie is daartoe
uitgebreid tot ca. 50 fte. Er is een aparte afdeling (opsporing zorgfraude) gecreëerd. De capaciteit voor deze onderzoeken
gaat daarmee niet ten koste van de capaciteit voor het toezicht op de arbeidswetten (Kamerstuk 2014/2015, 17 050 nr. 497).
213 Het UWV en de Inspectie werken nauw samen ten behoeve van deze business case. “Hierbij gaat het om de detectie van
signalen en de intake ervan met betrekking tot gefingeerde dienstverbanden. Daarnaast werken UWV en de Inspectie aan
de ontwikkeling data-analyse. Dit betreft zowel het tactische niveau (informatie gestuurd handhaven) en het operationele
niveau (concrete cases destilleren).” (Kamerstuk 2013/14, 17 050, nr. 484). Doel van de business case is te bezien of het
mogelijk is om middels extra inzet besparingen te realiseren op de uitkeringen. De Business cases worden in 2017
geëvalueerd.
214 Inspectie SZW (2012). Jaarverslag.
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onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar discriminatie215 is een amendement ingediend door de
Tweede Kamerleden Van Weyenberg en Karabulut.216 Met dit amendement is vanaf 2015 budget beschikbaar
gesteld voor de inrichting van een team arbeidsmarktdiscriminatie binnen de Inspectie – dit ter versterking van
de aanpak zoals beschreven in het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie van het ministerie van SZW.217 Voor de
periode 2017 en 2018 zijn aanvullende (tijdelijke) middelen beschikbaar gesteld (€0,5 mln. per jaar) om een
extra impuls te geven aan de aanpak, onder andere door meer inzet op voorlichting in combinatie met meer
inspecties op basis van risicoselecties.218

Onderstaande tabellen geven een totaalbeeld van de formatie en bezetting van de Inspectie SZW weer over de
periode 2012-2015. De cijfers zijn overgenomen uit het rapport ‘Werken met Effect’ van ABDTopconsult.

Tabel 3-1 Ontwikkeling formatie Inspectie SZW 2012-2015219

Ontwikkeling van de formatie 2012 2013 2014 2015
SZW taken 1178 1112 1060 1029
SZW taken tijdelijk 7 40 54
VWS taken 27 41 55
Totaal 1178 1146 1141 1138

“Toelichtende opmerkingen: Een belangrijke reden voor terugval van het aantal fte’s op SZW-taken is de
taakstelling. Daarnaast zijn er intensiveringen geweest vanuit het Sociaal Akkoord voor de aanpak op
schijnconstructies (tijdelijk 36 fte voor het sociaal akkoord team t/m 2018) en extra middelen voor
businesscases op gefingeerde dienstverbanden en grote constructies uitkeringsfraude (tijdelijk 22 fte t/m
2017; dan ook evaluatie van businesscases)”220.

Tabel 3-2a en b Overzicht bezetting naar soort medewerkers en organisatie onderdeel 2012-2015
(percentages tussen haken)221

Personeelssterkte naar soort
medewerkers

2012 2013 2014 2015

Inspecteurs/onderzoekers/analisten 672 (60,3) 659 (60) 724 (62) 743 (62,7)
Primair gerelateerde projectleiders,
Expertisecentrum et cetera

194 (17,4) 200 (18,2) 206 (17,6) 188 (15,9)

Management, ondersteuning, ICT et
cetera

249 (22,3) 238 (22) 236 (20,2) 254 (21,4)

Totaal 1114 1097 1167 1185

Personeelssterkte naar
organisatieonderdelen (oude
situatie)

2012 2013 2014 2015

Arbo 219 (19,7) 220 (20) 222(19)
MHC 39 (3,5) 39 (3,5) 41 (3,5)
AMF 187 (16,8) 175 (16) 201 (17,2)
W&I 53 (3,9) 49 (4,5) 52 (4,5)
Opsporing 174 (15,6) 175 (16) 208 (17,8)
Totaal primair proces 672 (60,3) 659 (60,0) 724 (62) 743 (62,7)
Primair proces gerelateerd 194 (17,4) 200 (18,2) 206 (17,7) 188 (15,9)
Secundair proces gerelateerd 249 (22,3) 238 (21,7) 236 (20,2) 254 (21,4)
Totaal 1114 1097 1167 1185

215 SCP (2014). Ervaren discriminatie in Nederland.
216 Kamerstuk 2014/15, 34 000 XV, nr. 14.
217 Kamerstuk 29 544, nr. 523.
218 Kamerstuk, 2016/1`7, 34 550 XV, nr. 21.
219 Overgenomen uit het rapport van ABDTopconsult (2016). Werken met Effect.
220 Overgenomen uit het rapport van ABDTopconsult (2016). Werken met Effect.
221 Overgenomen uit het rapport van ABDTopconsult (2016). Werken met Effect.
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Capaciteit op het terrein van arbeidsmarktfraude en
arbeidsomstandigheden

Kijken we over een langere periode terug, van 2006 tot 2015, en specifiek naar de aantallen inspecteurs op het
gebied van arbeidsomstandigheden en arbeidsmarktfraude, dan is er een ander beeld waar te nemen als het
gaat om de aantallen inspecteurs. Er is sprake van een afname van het aantal Arbo-inspecteurs met iets meer
dan 15% over de afgelopen 10 jaar. Dit beeld is overigens niet terug te zien voor het aantal inspecteurs
arbeidsmarktfraude. Het aantal inspecteurs arbeidsmarktfraude stijgt (tijdelijk) als gevolg van de aanpak
schijnconstructies en de ondersteuning die geboden wordt in het kader van de afspraken in relatie tot het cao-
akkoord. Een reden voor de afname van het aantal fte voor Arbo is gelegen in de bezuinigingsopgave voor de
Inspectie SZW (taakstelling).

Tabel 3-3 Aantallen fte inspecteurs Inspectie SZW222

Jaar Arbeidsomstandigheden Arbeidsmarktfraude
2006 312 179
2007 292 163
2008 289 184
2009 270 188
2010 260 171
2011 260 176
2012 260 189
2013 259 187
2014 263 175
2015 261 201

Bestede uren per inspectie
Het aantal uren dat door de Inspectie SZW besteedt wordt aan een inspectie, verschilt. Over het geheel
genomen – zo wordt door de Inspectie in de jaarverslagen aangegeven – vergt een inspectie steeds meer tijd als
gevolg van de juridisering, maar ook als gevolg van de verlegging van de focus naar andere typen overtredingen
(notoire overtreders en misstanden en sinds 2016 de focus op onderbetaling). Dit betekent minder zaken,
langere inspecties en langdurige onderzoekstrajecten.

Een algemene trend, maar versneld door de invoering van de Wahss, is juridisering. Mede naar aanleiding van
de hogere boetes is er sprake van een tegenreactie; bedrijven tekenen vaker bezwaar aan en er is sprake van een
toename van juridische procedures die gevoerd moeten worden. De toename van het aantal te voeren juridische
procedures leidt er ook toe dat de inspectie meer tijd moet besteden aan de onderzoeken; uit de jurisprudentie
komt naar voren dat rechters strengere eisen stellen aan de bewijsvoering in boeterapporten. Onderzoek naar
feiten en omstandigheden die een goede beoordeling van de mate van verwijtbaarheid mogelijk maken zijn een
grotere rol in het onderzoek gaan spelen. Hierdoor kost een onderzoek meer tijd dan in het verleden het geval
was. Kortom, het opleggen van een bestuurlijke boete stelt zowel strenge eisen aan de bewijsvoering van de
overtredingen in de boeterapporten als ook aan de motivering van het sanctiebesluit.

Tot slot heeft de jurisprudentie geleid tot aanpassing van het matigingsbeleid om bij de beoordeling rekening te
kunnen houden met de verwijtbaarheid ten behoeve van het bepalen van een evenredige boete. Dit heeft tot
gevolg dat de boetes in de praktijk (veel) lager uitvallen dan met de Wahss was beoogd (zie ook 3.4.4 over
invordering).

Uit de stukken komt het volgende beeld naar voren:

 Een ongevalsonderzoek kost gemiddeld vijf keer meer zaaktijd dan een reguliere inspectie. 223

 In de afgelopen jaren is de zaaktijd die besteed wordt aan arbeidsmarktfraude toegenomen, mede als
gevolg van de verlegging van de focus van illegale tewerkstelling naar onderbetaling (vanaf 2016): 224

222 Overgenomen uit het rapport van ABDTopconsult (2016). Werken met Effect.
223 Kamerstuk 2016/17, 34 550, nr. 5.
224 Kamerstuk 2016/17, 34 550, nr. 5.
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Tabel 3-4 Gemiddelde tijd besteed aan onderzoeken in de jaren 2014-2016225

Jaar Gemiddelde zaaktijd in uren

2014 20

2015 22

2016 35

Human resource management: kennis en kunde binnen de
organisatie

De daartoe aangewezen ambtenaren van de Inspectie SZW zijn bevoegd om toezicht uit te oefenen, conform de
daartoe in de wet gestelde eisen. De Inspectie SZW houdt echter bij de inzet van de betreffende aangewezen
ambtenaren rekenschap met kennis en ervaring.226 De inzet bij een inspectiezaak wordt dan ook in beginsel
bepaald/is afhankelijk van de genoten opleiding, kennis en ervaring van de ambtenaar.

Deze kennis, kunde en ervaring kunnen binnen de Inspectie worden opgedaan; er zijn verschillende
mogelijkheden voor medewerkers om opleidingen te volgen en hun deskundigheid op specifieke terreinen uit te
breiden. De Inspectie SZW heeft voor het jaar 2016 ongeveer 1,5 miljoen euro uitgegeven aan opleidingen
volgens een recent onderzoek van ABDTopconsult. 227 Daarnaast zijn er door het ministerie van SZW
gefinancierde centrale opleidingen bij het leer- en ontwikkelplein (open inschrijving of ‘in company’). 228

De Inspectie SZW biedt specifieke opleidingspaden aan, die aansluiten bij de ervaring van de inspecteur, de
aard van zijn taken en het onderdeel waarin de inspecteur werkzaam is. Ook is er ruimte voor individuele
opleidingsbehoeften. ABDTopconsult heeft met betrekking tot deze opleidingspaden geconcludeerd dat deze
aanpak in opzet ‘state of the art’ is.229

“Er zijn binnen de Inspectie voldoende opleidingsmogelijkheden, zowel om startkwalificaties te verwerven als
om dynamisch te blijven. Dit betreft zowel vakopleidingen als procesmatige of soft skill opleidingen. Er is een
heldere opleidingsvisie. Er wordt gewerkt met een ‘train de trainer systeem’; eigen mensen worden in staat
gesteld of gebracht om zelf een deel van de basistraining op zich te nemen. Aandachtspunt is nog dat de
centrale opleidingen van het leer- en ontwikkelplein van SZW niet zijn toegesneden op de taal en werkwijzen
van programma’s en projecten bij de Inspectie SZW. Dat vraagt om aanvullend maatwerk.” 230

De nieuwe organisatiestructuur en werkwijze van de Inspectie hebben mogelijk consequenties voor het human
resource management. De keuze voor werken in programma’s en projecten vergt immers een bepaalde manier
van werken met bijbehorende kennis en vaardigheden. In het jaarplan 2017 geeft de Inspectie hierover het
volgende aan:

“Zo heeft het inzetten van een uitgebreidere interventierepertoire mogelijk gevolgen voor de benodigde kennis
en vaardigheden van het uitvoerende personeel. Verder vraagt de gewenste wendbaarheid (PwC: van de
organisatie) mogelijk om een – in aantallen en kunde – flexibele schil van universeler inzetbaar personeel.”

3.3. Het handhavingsbeleid van de Inspectie SZW
De Inspectie SZW geeft vorm en inhoud aan het handhavingsbeleid en vervult haar taken binnen de wettelijke
kaders die door he ministerie van SZW zijn meegegeven. Zo voert de Inspectie SZW haar taken uit binnen
onder meer de volgende wettelijke kaders (niet limitatief):

1. Strafrecht (buiten de scope van dit onderzoek):
a. het Wetboek van Strafrecht;
b. het Wetboek van Strafvordering - deze wet geeft de bevoegdheden en de procedures weer bij

strafrechtelijk onderzoek en strafrechtelijke handhaving;

225 Kamerstuk 2016/17, 34 550, nr. 5. Bijstelling jaarplan inspectie SZW
226 Inspectie SZW (2014). Jaarverslag.
227 ABDTopconsult (2016). Werken met effect.
228 ABDTopconsult (2016). Werken met effect.
229 ABDTopconsult (2016). Werken met effect.
230 ABDTopconsult (2016). Werken met effect.
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c. de Wet op de economische delicten.
2. Bestuursrecht:

a. De Algemene wet bestuursrecht. Deze wet geeft, met name in hoofdstuk 5, de bevoegdheden en de
procedures weer bij bestuursrechtelijk onderzoek en handhaving door een bestuursorgaan.

3. Materiewetten waarbij de Inspectie handhavend optreedt:
a. wetten in scope van dit onderzoek: Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidstijdenwet, Wet arbeid

vreemdelingen;
b. andere arbeidswetten waarbij de Inspectie handhavend optreedt.

4. Europese verordeningen met rechtstreekse werking waar de Inspectie toezicht op houdt, zoals;
a. REACH. REACH is een verordening met regels voor registratie, evaluatie en toelating van

chemische stoffen die in de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden. De regelgeving
(Verordening nr. 1907/2006) dateert van 18 december 2006, en is vanaf 1 juni 2007 van kracht
geworden. Deze regeling is gericht op gezond en veilig werken.

5. Materiewetten waarvoor de Inspectie niet zelf handhavend optreedt, maar in het kader waarvan zij wel
onderzoek doet, zoals:
a. Wet op algemeen verbindend of onverbindend verklaren van collectieve arbeidsovereenkomsten

(Wet AVV CAO’S; art 10, tweede lid). In het kader van deze wet kan de vakbeweging vragen
onderzoek te doen naar de naleving van algemeen verbindend verklaarde collectieve
arbeidsovereenkomsten. De Inspectie SZW treedt hier niet zelf handhavend op. Op basis van de
onderzoeksresultaten kan de vakbeweging desgewenst een civiele zaak aanspannen.

b. Wet Bibob. Artikel 27, eerste lid, onder d. Hierin is aangegeven dat de Inspectie op verzoek van het
Bureau Bibob de gevraagde inspectiegegevens verstrekt.

De taken en verantwoordelijkheden van de Inspectie SZW zelf zijn eveneens vastgelegd bij wet (zie paragraaf
3.2.1).

De Inspectie SZW heeft binnen de voornoemde kaders beleidsvrijheid als het gaat om haar focus en inzet. Op
basis van risico- en omgevingsanalyses stelt de Inspectie SZW een gerichte aanpak op. Aan de hand van deze
analyses wordt bepaald waar de problemen zitten en waar het te behalen effect het grootst is. De uitkomsten
van deze analyses worden vertaald naar programma’s en projecten, inclusief toewijzing van middelen en
capaciteit.

3.3.1. Speerpunten van beleid
In het meerjarenprogramma en in het jaarplan van de Inspectie heeft de Inspectie SZW als speerpunt van haar
beleid benoemd het aanpakken van misstanden en notoire overtreders; de Inspectie blijft controleren totdat er
sprake is van naleving. Dit uitgangspunt is onder andere uitgewerkt in het herinspectiebeleid.

Vanuit de verschillende programma’s worden conform het beleid herinspecties uitgevoerd; bedrijven die eerder
een overtreding hebben begaan worden opnieuw geïnspecteerd. Uit de interviews is naar voren gekomen dat
veel bedrijven bij een tweede inspectie hun zaken op orde hebben gebracht; sommige bedrijven blijven zich
echter aan de regels onttrekken. Voor deze notoire overtreders heeft de Inspectie een apart programma
ingericht: het programma notoire overtreders en misstanden. Vanuit dit programma worden de notoire
overtreders uit de verschillende programma’s aangepakt maar ook de notoire overtreders en misstanden buiten
de bestaande programma’s om.

Vanuit het programma notoire overtreders en misstanden is een inspectiebrede beleidslijn ontwikkeld voor
2017 ten behoeve van de aanpak van de herinspecties, niet-naleversinspecties en notoire overtredersinspecties.
Overigens wijkt deze beleidslijn af van het eerdere beleid van de Inspectie als het gaat om herinspecties.
Voorheen was het beleid van de Inspectie om bij overtredingen van de Arbowet in nagenoeg alle situaties
opnieuw te inspecteren. Dit betreft overigens alleen die gevallen waarin dit mogelijk en relevant is; in het geval
van seizoensarbeid zal dit overwegend niet relevant zijn omdat het werk reeds is afgerond tegen de tijd dat er
een nieuwe inspectie plaatsvind. Dit beleid van 100 procent herinspecties is met de nieuwe beleidslijn en de
instelling van het programma notoire overtreders en misstanden losgelaten.
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3.3.2. Een overkoepelend beleidsdocument: handboek
handhavingsaanpak

De Inspectie SZW heeft haar handhavingsaanpak in 2014 vastgelegd in een zogenaamd handboek. In dit
handboek beschrijft de Inspectie SZW:

“(…) de kaders waarbinnen de handhavingsaanpak van de Inspectie zijn vorm heeft gekregen en de keuzes die
de Inspectie zelf heeft gemaakt ten aanzien van de mogelijkheden die haar ter beschikking staan bij haar
handhavingsactiviteiten.”231

Het handboek betreft een overzichtsdocument waarin de (interventie)mogelijkheden van de Inspectie SZW en
de afgesproken werkwijzen staan beschreven.232 Zoals aangegeven dateert het handboek uit 2014. De informatie
in het handboek is derhalve met enige terughoudendheid geïnterpreteerd, ook gelet op recente
beleidswijzigingen en de kanteling van de organisatie. Aangegeven is dat eventuele wijzigingen in beleid en/of
toepassing van instrumenten zijn opgenomen in de onderliggende documenten waarop het handboek gebaseerd
is. Het handboek dient volgens de Inspectie nog herzien te worden.233

3.3.3. Algemene kaders waarbinnen de handhavingsaanpak is
vormgegeven

De kaders waarbinnen de handhavingsaanpak van de Inspectie is vormgegeven vloeien voort uit of zijn
gebaseerd op de volgende beleidscomponenten en -documenten:

 visie op Rijksinspecties;
 handhavingsbeleid ministerie van SZW (zie hoofdstuk 2);
 meerjarenprogramma Inspectie SZW.

Visie op de Rijksinspecties
De Inspectie SZW geeft aan dat zij in haar aanpak aansluit bij de zes principes van goed toezicht, zoals
opgetekend in de “Kaderstellende visie op toezicht”.234 Zie ook paragraaf 2.1.3.

Handhavingsbeleid ministerie van SZW
Het handhavingsbeleid van het ministerie van SZW is een belangrijk kader voor de Inspectie SZW.235 De visie
van het ministerie van SZW op toezicht en handhaving van de arbeidswetten is mede bepalend voor de wijze
waarop Inspectie SZW invulling geeft aan haar beleid. In de afgelopen periode heeft met name de invoering van
de Wahss geleid tot aanpassingen; de arbeidswetten dienen immers vanaf 1 januari 2013 strenger dan voorheen
gehandhaafd te worden, waarbij ook nieuwe recidive-instrumenten als de (waarschuwing) preventieve
stillegging en hogere boetes ingezet kunnen worden.

Naast de Wahss is het handhavingsbeleid verschillend uitgewerkt voor de verschillende wetten en
beleidsterreinen. De beleidsterreinen hebben hun eigen kenmerken en dynamiek die ook terug te zien is in het
handhavingsbeleid bij de verschillende wetten.

Meerjarenprogramma Inspectie SZW
In het Meerjarenprogramma van de Inspectie is nader omschreven op welke wijze de inspectie zelf invulling
geeft aan haar toezicht: risicogericht en selectief. De Inspectie richt haar activiteiten daarbij vooral op de

231 Inspectie SZW (2014). Handboek. Handhavingsaanpak Inspectie SZW. Den Haag, versie 1.0.
232 Inspectie SZW (2014). Handboek. Handhavingsaanpak Inspectie SZW. Den Haag, versie 1.0.
233 Interviews PwC.
234 Inspectie SZW (2014). Handboek. Handhavingsaanpak Inspectie SZW. Den Haag, versie 1.0.
235 Tijdens het opstellen van het handboek Handhavingsaanpak betrof dit het beleid zoals vastgelegd in het

handhavingsprogramma van het ministerie van SZW voor de periode 2011-2014. Inmiddels wordt er geen gebruik meer

gemaakt van dergelijke handhavingsprogramma’s. Het beleid wordt nu gecommuniceerd via jaarplannen en kamerstukken.
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aanpak van misstanden en notoire overtreders. Verder heeft de Inspectie de volgende uitgangspunten voor de
wijze waarop zij wil toezicht houden geformuleerd:236

 Risicogestuurd werken. Door risicogestuurd te werken kan de Inspectie haar mensen en middelen
selectief en gericht inzetten.

 Samenwerken. Samenwerken met andere toezichthouders en overheidsdiensten blijft belangrijk voor
de Inspectie SZW. Het is nodig voor een effectieve aanpak en om de toezichtlast voor bedrijven en
instellingen te beperken.

 Eigen verantwoordelijkheid. De Inspectie SZW gaat er in haar werk van uit dat de meeste bedrijven
en werknemers zelf ervoor zorgen dat ze gezond, veilig en eerlijk werken; de Inspectie neemt als
toezichthouder geen verantwoordelijkheid over.

 Transparantie. De Inspectie SZW is voorspelbaar door transparant te zijn over:

 de uitkomsten van de risicoanalyse;
 de op basis van de risicoanalyse gemaakte keuzes;
 de bevindingen van de Inspectie SZW;
 de rol en verantwoordelijkheid van de Inspectie enerzijds en van bedrijven en instellingen

anderzijds.

 Effectmeting. De Inspectie SZW wil maximaal effect bereiken met haar toezichtactiviteiten. Het is
belangrijk om de effecten van de gekozen ‘interventiemix’ goed in beeld te hebben.

 Signaleren. Door te signaleren krijgt de Inspectie toekomstige risico’s, witte vlekken en ontwikkelingen
in de omgeving snel in beeld en kan zij daarnaar handelen.

3.3.4. Risico- en omgevingsanalyse
De Inspectie SZW heeft geen onbeperkte toezichtcapaciteit en is daarom selectief in haar toezicht. Om haar
prioriteiten te bepalen maakt zij gebruik van risicoanalyses. De ambitie is om de beschikbare capaciteit in te
zetten op de grootste risico’s. Dit betekent (ook) dat minder grote risico’s geen of minder aandacht krijgen.

De risicoanalyses die door de Inspectie worden opgesteld, bestrijken het gehele beleidsterrein van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De risico’s worden gekwantificeerd en ten opzichte van
elkaar gewogen. Om deze analyse te kunnen maken, gebruikt de Inspectie informatie vanuit verschillende
informatiebronnen, waaronder het aantal geregistreerde meldingen van beroepsziekten door het Nederlands
Centrum voor Beroepsziekten. Aan de hand van deze bronnen kan worden ingeschat hoeveel medewerkers
potentieel blootgesteld worden aan een risico en hoeveel medewerkers daadwerkelijk schade hebben
ondervonden.

Voornoemde cijfers hebben betrekking op het domein van Gezond en Veilig Werken. Voor het domein Eerlijk
Werk is het risico lastiger te bepalen omdat niet duidelijk is wat de risicopopulatie is, maar ook omdat er
sowieso minder informatiebronnen en specifieke harde data beschikbaar zijn over dit domein. Verder maakt de
Inspectie gebruik van kennis van verschillende instituten uit binnen- en buitenland zoals RIVM, WHO, ILO,
EU-OSHA en SLIC. Ook wordt input gebruik vanuit andere wetenschappelijke of epidemiologische
onderzoeken alsmede de praktijkkennis van de inspecteurs. Bij het wegen van de risico’s wordt tot slot een
inschatting gemaakt van eventuele toe- of afname van een situatie en wordt in kaart gebracht in welke sectoren
zich de risico’s en eventuele subrisico’s met name voordoen.237 Het resultaat van deze analyse en de
kwantitatieve weging van de risico’s is een rangorde van de risico’s op kans, ernst of schadelijkheid van het
effect en de omvang van de risicopopulatie.238

In 2010 is een (versnelde) inspectiebrede risicoanalyse uitgevoerd (IRA 1.0). In 2011 is de eerste (echte)
inspectiebrede risicoanalyse uitgevoerd (IRA 2.0), gevolgd door een update en een tweede risicoanalyse in 2013
(IRA 3.0).239

236 Inspectie SZW (2014). Meerjarenplan 2015-2018.
237 Inspectie SZW (2013). Inspectiebrede risicoanalyse.
238 Inspectie SZW (2017). Jaarplan.
239 Inspectie SZW (2013). Inspectiebrede risicoanalyse.
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In de laatstgenoemde risicoanalyse die is uitgevoerd in 2013 zijn in totaal 18 risico’s naar voren gekomen,
waarvan er 14 specifiek betrekking hebben op eerlijk, gezond en veilig werk. Binnen deze risicothema’s zijn
subrisico’s benoemd, zodat duidelijk is waar de grootste problemen liggen. Voorbeelden van benoemde risico’s
zijn: fysieke overbelasting, onvoldoende Arbozorg, schending rechtspositie werknemers en onveiligheid op de
werkplek. Zie bijlage G voor een volledig overzicht van de benoemde risico’s en subrisico’s.

De methodiek achter de risicoanalyses zoals hierboven kort is geschetst, is nog in ontwikkeling. Uit het rapport
van ABDTopconsult blijkt:

“De Inspectie SZW werkt nu aan IRA 4.0. Doel is hierbij meer aandacht te besteden aan de rol van het stelsel
in de risicoanalyse, waarbij ook expliciet aandacht wordt besteed aan nalevingstekorten. Ook zal IRA 4.0
beter vergelijkbare effectschalen hanteren, waarbij de invloed van de risico’s op de kwaliteit van het leven van
individuen centraal staat.”240

De wijze waarop de Inspectie SZW haar rol vervult, wordt mede bepaald door de omgeving waarin zij opereert.
Door middel van een omgevingsanalyse wordt informatie over de omgeving verzameld. Op basis van deze
omgevingsanalyse heeft de Inspectie SZW, in combinatie met de informatie uit de risicoanalyse, speerpunten
geformuleerd: de aanpak van notoire overtreders en misstanden en de aanpak van risico’s voor kwetsbare
groepen.241

3.3.5. Van risico- en omgevingsanalyse naar meerjarenplan en
programmering

De informatie uit de risicoanalyse vormt samen met de omgevingsanalyse belangrijke input voor de
meerjarenplanning en de programmering in programma’s en projecten.

De Inspectie SZW hanteert drie niveaus van risicoanalyse.242 Het eerste niveau betreft het benoemen van
risicothema’s en de daarbij behorende programmeerlijnen. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in de
meerjarenplanning. De andere niveaus helpen om te komen tot de daadwerkelijke programmering;
respectievelijk het beschrijven van het probleem op het niveau van de doelgroepen binnen een thema waarop
interventies zich kunnen richten (tactisch) en het selecteren van bedrijven, burgers of objecten die een
verhoogde kans op regelovertreding hebben en die geïnspecteerd kunnen worden (operationeel). 243

Figuur 3-2 Niveaus van risicoanalyse binnen de Inspectie SZW244

240 ABDTopconstult (2016). Werken met effect.
241 Inspectie SZW (2017). Jaarplan.
242 Inspectie SZW (2013). Inspectiebrede risicoanalyse.
243 Inspectie SZW (2014). Inspectiebrede risicoanalyse. Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deel 1: Een
beschrijving van de methodiek en een overzicht van risicovolle thema’s ten behoeve van het Meerjarenprogramma 2015-
2018.
244 Inspectie SZW (2014). Inspectiebrede risicoanalyse. Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deel 1: Een
beschrijving van de methodiek en een overzicht van risicovolle thema’s ten behoeve van het Meerjarenprogramma 2015-
2018.
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De tactische risicoanalyse wordt gebruikt om keuzes te maken met betrekking tot de specifieke doelstellingen
van een programmeerlijn (en daarbinnen de programma’s), de doelgroepen waarop de programmeerlijn zich
richt en de interventies die ingezet (kunnen)worden. De Inspectie heeft een instrument ontwikkeld, de
zogenaamde interventietoolbox, om deze keuzes op een gestructureerde en afgewogen wijze te maken.245

De interventietoolbox is nog in ontwikkeling, maar wordt reeds ingezet om een volledig programma vorm te
geven of om te bepalen welke interventies het beste ingezet kunnen worden om een specifiek risico of een
bepaalde doelgroep aan te pakken.246 De toolbox is intern beschikbaar en bereikbaar via een website. De
toolbox is tevens een bundeling van kennis en ervaringen in de organisatie. In de toolbox is ook een
zogenaamde interventiewijzer opgenomen. Hierin staat per type doelgroep, type overtreder en
(niet-)nalevingsmotief welke interventie zou kunnen werken. De interventies die in de interventiewijzer zijn
opgenomen, zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en/of literatuur en op de praktijkervaring van de
inspecteurs.247

Welke interventiemix uiteindelijk ingezet wordt, is afhankelijk van de doelgroep en de risico’s. Hierbij speelt
ook mee in welke mate maatschappelijke partijen betrokken zijn (zoals branchevereniging), de organisatiegraad
van deze partijen en welke rol zij op zich nemen dan wel hoeveel invloed zij (kunnen) hebben bij de aanpak van
risico’s. De Inspectie kan besluiten om een enkele interventie in te zetten of een combinatie van interventies,
bijvoorbeeld inspecties, communicatie en overleg met de sector.248

Binnen de Inspectie wordt de toolbox (ook) gebruikt in combinatie met sessies met interne en externe partijen.
Doel van dergelijke sessies is om informatie op te halen en gezamenlijk met behulp van de verschillende
stappen in de toolbox te komen tot een programmaplan en -werkplan alsmede een keuze voor in te zetten
interventies.249 Tijdens de interviews is aangegeven dat het voordeel van deze werkwijze is dat het
programmaplan en -werkplan, mits ook externen betrokken zijn, breed gedragen worden.

Als het programmaplan en het programmawerkplan gereed zijn volgt de laatste stap in het proces: de subject-
en objectanalyse. Deze analyse wordt uitgevoerd om te bepalen waar gerichte inspecties plaatsvinden (de
operationele risicoanalyse). Op basis van de beschikbare gegevens van de Inspectie en van andere partijen,
wordt een inschatting gemaakt van de kans dat bij een specifiek bedrijf een overtreding wordt aangetroffen met
betrekking tot het specifieke risico waarop een programma zich richt. In 2016 is de Inspectie gestart met het
project Profileren met Inspecteurs in de Lead en Samenwerking (PILS) gericht op het maken van een
verbeterslag als het gaat om deze operationele risicoanalyse. In dit project ligt de nadruk op het ontwikkelen
van risicoprofielen in samenwerking met inspecteurs. Gestreefd wordt om risicoprofielen te ontwikkelen die
gebaseerd zijn op dataprofilering aangevuld met praktijkervaring.250

De Inspectie SZW heeft de volgende criteria benoemd op basis waarvan de te inspecteren bedrijven worden
bepaald:

 Risicoanalyse. Door risicoanalyses uit te voeren en selecties op bedrijfsniveau te maken, kan de
Inspectie zich richten op bedrijven waar het risico op overtredingen het grootst is, waar sprake is van
misstanden en waar notoire overtreders te vinden zijn.

 Projecten, eerdere overtredingen, klachten en signalen, en arbeidsongevallen.
Projectmatige inspecties vinden plaats bij bedrijven, instellingen en sectoren die de Inspectie van tevoren
heeft geselecteerd op basis van de resultaten van de risicoanalyses. Daarnaast kunnen bedrijven waar
eerder een overtreding is geconstateerd opnieuw een bezoek krijgen van de inspectie. Op basis van
klachten en meldingen van instanties en burgers, kunnen ook inspecties uitgevoerd worden. Tot slot
worden bedrijven geïnspecteerd waar een arbeidsongeval plaats had dat heeft geleid tot ziekteverzuim en
waarbij een werknemer is opgenomen in het ziekenhuis, is overleden of waarvan hij blijvend letsel heeft

245 ABDTopconsult (2016). Werken met effect.
246 Interviews PwC
247 Interviews PwC
248 Interviews PwC en https://www.inspectieszw.nl/inspectie-szw/werkwijze.
249 Interviews PwC
250 ABDTopconsult (2016). Werken met effect.; Inspectie SZW (2016). Jaarverslag.
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overgehouden en waarbij dit ongeval verband houdt met een overtreding van de
Arbeidsomstandighedenwetgeving.251

 Bedrijven die vallen onder het BRZO en zogenaamde ARI&E-bedrijven. In het Besluit risico’s
zware ongevallen (BRZO)is de verplichting opgenomen de bedrijven die onder dit besluit vallen jaarlijks
te inspecteren.252 Dit aangezien de aard van de werkzaamheden – het opslaan of bewerken van grote
hoeveelheden gevaarlijke stoffen – een groter risico met zich meebrengt 253. ARI&E-bedrijven zijn
bedrijven die net niet onder de BRZO vallen, omdat zij werken met kleinere hoeveelheden gevaarlijke
stoffen. Er gelden echter wel aanvullende regels voor deze bedrijven, de inspectie houdt toezicht op de
naleving van deze regels.

Programmering van activiteiten in relatie tot capaciteit
In figuur 3-3 zijn de elementen weergegeven die een rol spelen bij de programmering van de activiteiten per
programma. 254

251 https://www.inspectieszw.nl/organisatie/werkwijze/toezicht_en_handhaving/handhavingsaanpak/bevindingen_na_
een_inspectie, geraadpleegd op 24 mei 2017
252 De Inspectie geeft aan in de praktijk slechts 60% van deze inspecties van BRZO-bedrijven daadwerkelijk te kunnen
uitvoeren, zoals beschreven in paragraaf 2.2.6.3.
253 https://www.inspectieszw.nl/organisatie/werkwijze/toezicht_en_handhaving/handhavingsaanpak/selectie_bedrijven/
index.aspx, geraadpleegd op 24 mei 2017.
254 Inspectie SZW (2014). Inspectiebrede risicoanalyse. Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deel 1: Een
beschrijving van de methodiek en een overzicht van risicovolle thema’s ten behoeve van het Meerjarenprogramma 2015-
2018.
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Figuur 3-3 Elementen die en rol spelen bij de programmering van activiteiten255

255 Inspectie SZW (2017). Jaarplan.
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De Inspectie SZW bepaalt per risico de toezichtintensiteit. Vervolgens wordt bepaald in hoeverre de Inspectie
een rol heeft bij het aanpakken van een risico; mogelijk dat andere partijen ook een rol hebben. Tot slot wordt
bepaald welke aanpak nodig is en wordt de capaciteitsinzet per programmeerlijn voor de lange termijn
vastgesteld.

De capaciteitsinzet per programma verschilt en kan ook over de jaren heen anders uitpakken. Een van de
oorzaken hiervan is dat er rekening gehouden moet worden met het beslag dat op de capaciteit gelegd wordt
voor de uitvoering van wettelijke verplichte taken zoals onderzoeken naar arbeidsongevallen en klachten en het
doen van onderzoek op verzoek van bewindslieden. De capaciteit die in projecten gestoken wordt en taken
waarvoor de Inspectie heeft toegezegd capaciteit vrij te maken, vallen hier eveneens onder. 256 Met andere
woorden, de beschikbare capaciteit voor programma’s is de beschikbare formatie minus de capaciteit die opgaat
aan andere wettelijk voorgeschreven taken of taken waarvoor specifiek middelen en capaciteit zijn toegekend.

Ook dient rekening gehouden te worden met de verdeling van de inspecteurs over de programma’s: de
inspecteurs arbeidsmarktfraude kunnen niet ingezet worden op arbeidsomstandigheden en omgekeerd. In elk
programma dient overigens 5 procent vrije ruimte te worden geprogrammeerd zodat er flexibiliteit is om in te
kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen, zowel binnen als buiten het programma.

Voor 2017 is de beschikbare capaciteit voor de risicogerichte programma’s kleiner dan vooraf was geraamd. Dit
komt doordat er sprake is van een groei van de werkzaamheden op grond van ongevallen en signalen (de
wettelijk verplichte taken). Concreet betekent dit dat er minder inzet wordt gepleegd in de programma’s bouw,
metaal, asbest, land- en tuinbouw en misstanden en notoire overtreders. De Inspectie geeft aan dat nog bezien
wordt wat de gevolgen van de verminderde inzet op deze programma’s zijn voor de effectiviteit. 257

Overigens biedt het ICF nader inzicht in de samenhang tussen enerzijds de maatschappelijke problemen,
risico’s, en verwachtingen op het domein van SZW en anderzijds de inzet van de Inspectie SZW in
toezichtsprogramma’s (zie paragraaf 2.2.6.3).

Programma’s van de Inspectie SZW
De programma’s van de Inspectie SZW hebben veelal een looptijd van 3 à 4 jaar. Per jaar wordt een werkplan
opgesteld. In het programma staat de aanpak voor een bepaalde (sub)sector of fenomeen beschreven, op basis
van de gesignaleerde risico’s

Ieder programma sluit af met een programmaevaluatie waarin in elk geval geëvalueerd worden: het bereiken
van de doelen, de ontwikkeling van risico’s en de effectiviteit van de interventies. De ervaringen worden
geborgd in de IRA en de interventietoolbox.258

De jaarplannen en –verslagen van de Inspectie SZW
In de jaarplannen van de Inspectie staat tot slot beschreven wat de Inspectie van plan is te gaan doen in het
betreffende jaar. Hierbij beschrijft zij enerzijds welke ontwikkelingen er in het werkveld van de Inspectie spelen
en anderzijds hoe deze ontwikkelingen van invloed zijn op het werk van de inspectie en wat dit betekent voor de
geïdentificeerde risico’s, sectoren en aandacht in programma’s inclusief eventuele wijzigingen in de toedeling
van capaciteit aan deze programma’s. Ook wordt per programma op hoofdlijnen aangegeven wat de Inspectie
gaat doen, gebaseerd op de programmaplannen. Tot slot neemt de Inspectie een hoofdstuk op in haar verslagen
over de bedrijfsvoering. In het jaarverslag legt de Inspectie vervolgens verantwoording af over het afgelopen
jaar.

In het onderzoek “Werken met Effect” wordt gesteld dat zowel de jaarplannen als het meerjarenplan 2015-2018
goed ontwikkeld zijn.259

256 Inspectie SZW (2014). Inspectiebrede risicoanalyse. Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deel 1: Een
beschrijving van de methodiek en een overzicht van risicovolle thema’s ten behoeve van het Meerjarenprogramma 2015-
2018.
257 Inspectie SZW (2017). Jaarplan.
258 Inspectie SZW (datum onbekend). PDCA cyclus van programmering en programma’s.
259 ABDTOPConsult (2016). Werken met Effect. Onderzoek naar de capaciteit van de Inspectie SZW.
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3.3.5.3.1. De aandachtspunten in de jaarplannen en -verslagen over de jaren heen

3.3.5.3.1.1. Jaarplan en -verslag 2013

Vanaf 2013 is de Inspectie haar toezicht meer gaan richten op risico’s. In haar jaarplan geeft de Inspectie
hierover aan dat zij enkel nog inzet zal plegen op de risico’s die vallen in de categorieën hoog of midden (op
basis van de risicoanalyses); lage risico’s worden niet meer aangepakt. Daarnaast wordt sinds 2013 ingezet op
de aanpak van notoire overtreders en misstanden. Ook wordt in dat jaar voor het eerst ervaring opgedaan met
effectmeting in de praktijk. Tot slot wordt er toegewerkt naar een integrale aanpak in sectoren waar zowel
arbeidsmarktfraude als arbeidsomstandigheden een risico zijn. Dit betreffen onder meer de sectoren
schoonmaak en bouw. In de jaren erna zal de Inspectie deze ingezette beleidslijnen voortzetten.

3.3.5.3.1.2. Jaarplan en -verslag 2014

De Inspectie merkt in haar jaarplan 2014 op dat de aandacht die uitgaat naar schijnconstructies en naar de
aanpak van notoire overtreders en misstanden “erg arbeidsintensief” is. Het aantal uitgevoerde controles daalt
dientengevolge, maar de intensiteit van de controles neemt toe.

Op het terrein van eerlijk werk signaleert de Inspectie verder een toename van grootschalige en
arbeidsintensieve onderzoeken, vaak met internationale aspecten. Ook het aantal meldingen van
arbeidsuitbuiting neemt toe.260

In 2014 wordt daarnaast een toename van het aantal ongevallen gemeld. Als verklaring hiervoor wordt de
toename van het aantal zzp-bedrijven genoemd. Specifiek in de bouw ziet de Inspectie een toename van het
aantal aannemers dat het werk opdeelt en uitbesteedt aan kleinere bedrijfjes. Dit zorgt voor onduidelijkheid,
maakt het toezicht complexer en leidt ertoe dat zaken gemiddeld langer duren. Als zorgpunt wordt hierbij
aangegeven de beperkte mogelijkheid in de Arbowet om te handhaven op onveilige werksituaties bij zzp’ers.

Tot slot is vermeld dat vanaf 1 januari 2014 alleen nog klachten en signalen worden onderzocht waarbij sprake
is van een vermoeden van ernstige of zware ongevallen. Door deze selectie zijn er in 2014 minder klachten en
signalen in onderzoek genomen. Van de binnengekomen signalen zijn in 2014 49% onderzocht. In 2013 was dit
51% en in 2012 55%).261

3.3.5.3.1.3. Jaarplan en -verslag 2015

In 2015 start de Inspectie een traject gericht op het realiseren van volledig programmatisch en projectmatig
werken (zoals per 1 juli 2017 formeel is gerealiseerd). De eerste resultaten op de terreinen waar op dat moment
al programmatisch gewerkt wordt zijn positief; in de metaal- en in de bouwsector is sprake van een verbetering
van de naleving van de arbeidsomstandigheden. Ook constateert de Inspectie dat het aantal boeteopleggingen is
gestegen. Specifiek als het gaat om illegale tewerkstelling en onderbetaling worden veel boetes opgelegd in
2015.

3.3.5.3.1.4. Jaarplan en -verslag 2016

In 2016 verlegt de Inspectie haar aandacht van illegale tewerkstelling naar onderbetaling en mogelijke
overtredingen van de WML. Dit omdat zij constateert dat het risico op illegale tewerkstelling kleiner is
geworden als gevolg van de uitbreiding van de EU (en daarbij vrij verkeer van werknemers voor Polen vanaf
2007 en voor Roemenië en Bulgarije vanaf 2014). Bovendien is met de (gedeeltelijke) invoering van de Was per
1 juli 2015 onderbetaling meer centraal komen te staan. Deze verschuiving van de aandacht naar onderbetaling
en overtredingen van de WML leidt ook tot (meer) onderzoeken op andere arbeidswetten, zoals controle op de
ATW. Tezamen resulteert dit in meer onderzoeken en meer overtredingen per zaak.262 Zo worden er nu vaker
zowel overtredingen van de ATW als de Wav en de WML geconstateerd bij een bedrijf, waarbij overtredingen
van de ATW gemakkelijker te bewijzen zijn dan overtredingen op het terrein van arbeidsmarktfraude.263

Ook is er naar aanleiding van de toename van arbeidsongevallen in 2016 meer capaciteit gereserveerd ten
behoeve van ongevalonderzoeken waardoor er minder tijd beschikbaar is voor risicogerichte onderzoeken.
Zowel in het bijgestelde jaarplan 2016 als in het jaarplan 2017 is hiervoor extra capaciteit vrijgemaakt. 264 In het

260 Inspectie SZW (2014). Jaarverslag.
261 Inspectie SZW (2014). Jaarverslag, p. 33.
262 Kamerstuk 2016/17, 34 550, nr. 5
263 Interviews PwC.
264 Kamerstuk 2016/17, 34 550, nr. 5
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jaarplan 2017 is hierbij aangegeven dat de verschuiving van de capaciteit naar ongevalonderzoeken tot gevolg
heeft dat er minder capaciteit beschikbaar zal zijn voor specifieke programma’s:

Zo is voor toezicht op de arbeidsomstandigheden in bijvoorbeeld de agrarische- en groensector en de bouw
minder capaciteit beschikbaar, per saldo een halvering ten opzichte van eerdere jaren. 265

In de onderzochte periode 2013-2016 zien we de volgende trends:

 toename van het aantal flexwerkers en zzp’ers en een toename van de druk op de arbeidsvoorwaarden
onder meer als gevolg van de veranderende arbeidsmarkt;

 focus van de Inspectie op de aanpak van notoire overtreders en misstanden;
 nadruk op de aanpak van schijnconstructies en hardere aanpak naar aanleiding van de invoering van de

Wahss;
 een ontwikkeling naar meer risicogericht en programmatisch werken met als doel een zo groot mogelijk

maatschappelijk effect te bereiken;
 afname van de focus op de Wet arbeid vreemdelingen als gevolg van de uitbreiding van de EU (en daarbij

vrij verkeer van werknemers voor Polen vanaf 2007 en voor Roemenië en Bulgarije vanaf 2014), en de
keuze voor meer focus op de aanpak van onderbetaling;

 toename van de focus op de Arbeidstijdenwet als gevolg van het betrekken van de voorschriften van deze
wet in controles in het domein van arbeidsmarktfraude;

 toename van het aantal arbeidsongevallen en daarmee van het aantal (verplichte) ongevalsonderzoeken;
 juridisering; met name als gevolg van de invoering van de Wahss en de jurisprudentie in dat kader, zijn

de juridische eisen die aan de bewijslast van boeterapporten worden gesteld, verzwaard;
 in den brede, en als gevolg van diverse van bovenstaande ontwikkelingen, is sprake van een toename van

de tijd besteed aan reactieve inspecties en aan onderzoek, waardoor het aantal preventieve inspecties
sterk afneemt door de jaren heen.

3.3.5.3.2. Systematiek van rapportage van aanpak, inzet, resultaat en effect op sectorniveau

Ter analyse van de drie sectoren in scope van dit onderzoek hebben wij de jaarverslagen en jaarplannen op
sectorniveau onderzocht. Wat ons daarbij opvalt, is dat de bespreking van plannen en resultaten in jaarplannen
en respectievelijk jaarverslagen per sector en per jaar verschilt qua diepgang, stijl en structuur. Als gevolg
hiervan is het lastig om iets te zeggen over ontwikkelingen op gebied van de aanpak van risico’s.

Overigens lijkt de Inspectie zich vanaf 2016 meer op de context van haar toezicht te richten. In het jaarplan
2016 wordt bijvoorbeeld gemeld hoeveel bedrijven en werknemers er werkzaam zijn in de sector en is een
omgevingsanalyse geïntroduceerd. Er wordt in het jaarplan ook een van ‘buiten naar binnen’ structuur
gehanteerd in de verslaglegging van de aanpak en resultaten van de sectoren: de Inspectie start met de
omgeving, de problemen en risico’s en gaat vervolgens over tot de aanpak en concrete projecten en beschrijft
daar ook de resultaten van de projecten. Dit is in lijn met de nieuwe werkwijze van de Inspectie SZW om te
komen tot effectgestuurd werken.

3.3.6. Andere wettelijke taken naast de risicogerichte programma’s
Naast de risicogerichte aanpak in programma’s gaat inzet van de Inspectie naar onderzoek naar ongevallen,
klachten en andere meldingen. Er is een centraal meldpunt voor klachten en andere (wettelijk verplichte)
meldingen, waaronder asbest- en bouwmeldingen. Ook zijn bedrijven en instellingen wettelijk verplicht om
ongevallen te melden waarbij ziekenhuisopname aan de orde was of blijvend letsel dan wel overlijden.

De signalen en meldingen komen bij de Inspectie per mail, via een digitaal formulier of telefonisch binnen. Ook
kunnen meldingen (anoniem) gedaan worden via Meld Misdaad Anoniem of via het Meldpunt Aanpak Malafide
Uitzendbureaus.

De volgende signalen en meldingen worden onderzocht door de Inspectie SZW:

 onderbouwde klachten van werknemers, waarbij een vermoeden is van een zware overtreding;
 meldingen van ongevallen.

265 Inspectie SZW (2017). Jaarplan, p. 11.
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Daarnaast worden de meldingen over de start van bouwwerkzaamheden en van asbestsloop gebruikt voor de
selectie van te inspecteren bedrijven.

3.3.7. Informatiegestuurd handhaven
Er bestaan verschillende definities van informatiegestuurd handhaven. Kern van deze definities is, dat
informatie in de handhaving steeds belangrijker wordt en dat het combineren en analyseren van de beschikbare
informatie bijdraagt aan een effectievere en efficiëntere inzet266.

Het hebben van een goed informatiepositie is derhalve van belang om onderbouwde keuzes te kunnen maken.
Informatiegestuurd handhaven komt bij de Inspectie SZW op de volgende vlakken voor:

 Risicoanalyse. Om deze analyse te kunnen maken, gebruikt de Inspectie informatie vanuit
verschillende informatiebronnen, waaronder het aantal geregistreerde meldingen van beroepsziekten
door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Verder maakt de Inspectie gebruik van kennis van
verschillende instituten uit binnen- en buitenland zoals RIVM, WHO, ILO, EU-OSHA en SLIC. Ook
wordt input gebruik vanuit andere wetenschappelijke of epidemiologische onderzoeken alsmede de
praktijkkennis van de inspecteurs. Ook levert UWV periodiek lijsten van verleende, geweigerde en
ingetrokken twv's en adviezen, en informatie over de notificaties in het kader van de Wav aan. In het
kader van de risicoanalyse worden ook interne en externe experts betrokken door de Inspectie.

 Selectie van te inspecteren bedrijven. Op basis van de kennis van inspecteurs, interne informatie
over eerder geïnspecteerde bedrijven, informatie uit de risicoanalyses en op basis van signalen en
meldingen, wordt een selectie gemaakt van te inspecteren bedrijven.

 Informatie-uitwisseling met andere partijen zoals: SodM, ILT en de Belastingdienst voor het
bevorderen van effectieve en efficiënte handhaving middels informatie-uitwisseling en kennisdeling, en
ten behoeve van het opstellen van risicoanalyses:

 convenant LSI voor de inzet van interventieteams en het uitwisselen van informatie in dat kader;
 convenant Liec voor samenwerking en informatie-uitwisseling met betrekking tot georganiseerde

criminaliteit.

Belangrijk om op te merken is dat de informatiepositie op het terrein van arbeidsmarkfraude achterblijft bij die
van veilig en gezond werken; de arbeidsomstandigheden in Nederland worden namelijk gemonitord. De
informatie uit deze monitors geeft veel inzicht in de stand van zaken (zie voor meer informatie over de monitors
paragraaf 2.3.4). Op het terrein van arbeidsmarktfraude is geen sprake van een vergelijkbare vorm van
(systematische) monitoring als voor de arbeidsomstandigheden is ingericht.

Reflectie op informatiegestuurd handhaven
Samenwerking met andere organisaties in relatie tot data wordt steeds belangrijker voor de Inspectie SZW.
Door technologische ontwikkelingen kunnen tegenwoordig veel meer data ontsloten en effectiever gebruikt
worden. Uit het onderzoek “Werken met effect” blijkt dat er nog kansen liggen om datagestuurd te werken.
Zeker gelet op het feit dat de Inspectie geen eigen informatie heeft over ‘potentiële klanten’ op basis waarvan
gegevens gekoppeld kunnen worden. Een knelpunt hierbij is overigens privacy. Verder blijkt uit het onderzoek
“Werken met Effect” dat de kwaliteit van de data verhoogd kan worden. Er liggen dus 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.

In het kader van de presentatie aan de Tweede Kamer van het Inspectie Control Framework heeft de Inspectie
kansen geïdentificeerd voor het verder investeren in data-analyse en andere aspecten van “intelligencegestuurd
handhaven”.267

Ook in de rondetafelbijeenkomst met de Inspecties is dit onderwerp naar voren gekomen. Aangegeven is dat de
instanties onderling, maar ook met de Belastingdienst, het UWV en bijvoorbeeld de IND kansen zien om data
uit te wisselen. Privacy werd hierbij eveneens genoemd als een knelpunt.

266 Olsthoorn, P. (2016). Big data voor fraude bestrijding.
267 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/05/16/kamerbrief-inzake-inspectie-control-framework-
icf. Zie voor meer informatie over het ICF paragraaf 2.2.6.3.
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3.4. De praktijk van het toezicht door de Inspectie SZW
Per programma worden verschillende activiteiten uitgevoerd en verschillende interventies ingezet om effecten
te bereiken – conform hetgeen is vastgelegd in het programmaplan. De mix aan interventies die wordt ingezet
verschilt per programma. Op hoofdlijnen kunnen de volgende interventies ingezet worden (niet-limitatief):268

Tabel 3-5 Overzicht van mogelijke interventies uitgevoerd door de Inspectie SZW269

Interventie Beschrijving
Inspecties De (waargenomen) controlekans verhogen door generieke of specifieke

inspecties aan te kondigen dan wel onaangekondigd een inspectie uit te
voeren.

Voorlichting/
handhavingscommunicatie

Informatie verstrekken over regels binnen een sector en/of bedrijf. Denk
hierbij ook de informatie die beschikbaar is op de website en de
zelfinspectietools: www.zelfinspectie.nl

Samenwerking
ketenpartners bevorderen

Door middel van samenwerking met andere partijen – ketenpartners,
mediators, andere overheden en niet-overheidstoezicht – de situatie in
een sector en/of bedrijf effectiever en gerichter aanpakken.

Opsporingsonderzoek Inzet van opsporingsbevoegdheden.
Onderzoek Doen van onderzoek naar aanleiding van (wettelijk verplichten)

meldingen.
Nudging Beïnvloeden van het onbewust gedrag, gericht op een sector en/of bedrijf.
Branchebeïnvloeding,
bestuurlijk overleg

De sector organiseert zelf de controle op naleving van de regels. De
Inspectie SZW kan hierop aansluiten, of stimuleren dat dergelijk toezicht
tot stand komt en/of voldoende zekerheid geeft voor een goede naleving.
Afspraken maken over horizontaal toezicht.

Soms publiceert de Inspectie inspectieresultaten actief, naast de verplichte wettelijke openbaarmakingen. De
Inspectie zoekt soms bewust media-aandacht op, bijvoorbeeld als er hoge boetes zijn opgelegd of bij een bevel
tot preventieve stillegging. Beoogd wordt om door publicatie van deze berichten bedrijven te attenderen op de
gevolgen van overtredingen en hiervan een afschrikwekkende werking uit te laten gaan. Een voorbeeld van
dergelijke communicatie:

Kapsalon in Haagse Schilderswijk stilgelegd. Een kapsalon in de Haagse Schilderswijk mag vanaf
vandaag een maand lang geen kapperswerkzaamheden verrichten. De sluiting, op last van de Inspectie SZW,
is een gevolg van het meermalen overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen. De Haagse Rechtbank heeft
gisteren besloten dat de sluiting terecht is. 270

In het onderzoek “Werken met effect” wordt gesteld dat de Inspectie meer zou kunnen doen om media-
aandacht te krijgen; er is te weinig sprake van een “zichtbare actieve rol in de media met aansprekende
presentatie van inspectieresultaten”. Gesteld wordt dat het totaaleffect van de aanpak van de Inspectie beperkt
blijft als de focus te veel ligt op correctie aan de achterkant.271

3.4.1. Ondersteuning bij de werkzaamheden
De Inspectie SZW biedt haar medewerkers verschillende hulpmiddelen aan ten behoeve van het uitvoeren van
de werkzaamheden. Zo heeft de inspecteur de beschikking over een app die hem ondersteunt bij het afnemen
van verklaringen. Ook is er een app voor het online opvragen van persoonsgegevens (Basisregistratie
Persoonsgegevens).272 Specifiek voor de handhaving op de Wav kan een inspecteur, tijdens de inspectie, contact
opnemen met het ketenloket bij het UWV om navraag te doen rondom verstrekte en ingetrokken
tewerkstellingsvergunningen of gecombineerde vergunningen.

268 Interviews PwC en Inspectie SZW (2017). Jaarplan.
269 Interviews PwC en Inspectie SZW (2017). Jaarplan.
270 https://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuws/2017/04/26/kapsalon-in-haagse-schilderswijk-stilgelegd
271 ABDTOPConsult (2016). Werken met Effect. Onderzoek naar de capaciteit van de Inspectie SZW.
272 Inspectie SZW (2014). Jaarverslag.
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Daarnaast kan een inspecteur tijdens een inspectie gebruik maken van zogenaamde Basis Inspectie Modules
(BIM).273 De BIM’s helpen inspecteurs om bepaalde begrippen te interpreteren die niet altijd eenvoudig uit de
tekst van en wetsartikel te herleiden zijn en geven inspecteurs daarnaast de instructies hoe te handelen bij het
handhaven.274 Uit de BIM’s volgt onder andere:

1. Hoe worden risico’s herkend door de Inspectie SZW?
2. Hoe worden risico’s beoordeeld?
3. Hoe worden overtredingen van de ATW beoordeeld?
4. Hoe te handelen bij geconstateerde overtredingen?

Ook wordt uitgebreid ingegaan op de bevoegdheden die ten grondslag liggen aan het beschreven
handelingsrepertoire van de inspecteur, bijvoorbeeld bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht, het
Arbeidstijdenbesluit de beleidsregels van de Arbeidstijdenwet en de Arbeidstijdenwet.

Het expertisecentrum van de Inspectie SZW heeft specialisten die inspecteurs nader ondersteunen bij de
uitvoering van hun taken.275 Over het expertisecentrum hebben wij geen documentatie ontvangen. Daarom
hebben wij de rol van het expertisecentrum niet nader onderzocht.

Na afloop van een inspectie kan de inspecteur gebruik maken van eventuele ondersteuning vanuit de afdeling
Handhaving voor de beantwoording van juridische vragen. Uit de interviews blijkt dat het aantal vragen met
betrekking tot de Arbowet en ATW is gestegen. Als oorzaak van deze stijging wordt onder meer verwezen naar
de juridisering.

3.4.2. Van inspectie tot boeterapport
Hieronder wordt een beknopt beeld geschetst van de praktijk van inspectie tot boeterapport. Onderstaand
overzicht is bedoeld om een beeld te schetsen, de genoemde instrumenten en werkwijzen zijn voorbeelden. Er is
niet gestreefd naar een volledig overzicht van in te zetten instrumenten en/of keuze die dor de Inspectie
gemaakt kunnen worden tijdens de inspectie.

Tijdens een inspectie kunnen verschillende interventiemogelijkheden worden ingezet. Zo kan de Inspectie SZW
de werkgever informeren over regels en advies geven over verbeteringen en/of gewenste aanpassingen op de
werkvloer. Uiteraard is het ook mogelijk dat er geen overtredingen worden geconstateerd. In dat geval ontvangt
de werkgever een afrondingsbrief van de Inspectie.

Als de Inspectie overtredingen constateert, moet de werkgever maatregelen nemen. De Inspectie kan,
afhankelijk van de overtreding en conform de wettelijke voorschriften, een waarschuwing geven. Ook kan een
boete worden opgelegd of een herstelsanctie, zoals een last onder dwangsom en/of een bevel tot stillegging van
werkzaamheden bij recidive.276 De daartoe aangewezen ambtenaar van de Inspectie stelt een zogeheten
boeterapport op als hij voornemens is een boete of een herstelsanctie op te leggen.

Als tijdens een inspectie nog niet duidelijk is of er sprake is van een overtreding en/of er is nader onderzoek
nodig, koppelt de Inspectie dit terug aan de werkgever en volgt te zijner tijd een nader onderzoek. Ook kan er
een verhoor plaatsvinden.

Merk op dat bovenstaande werkwijze specifiek geldt voor de handhaving van de Arbowet en Atw. Voor de Wav
geldt dat bij een overtreding in een beperkt aantal gevalleen een waarschuwing opgelegd kan worden, c.q. gelijk
wordt overgegaan tot het opleggen van een boete dan wel tot een preventieve stillegging (conform de
regelgeving in de Wahss).

Het kan ook voorkomen dat een inspecteur een onveilige situatie aantreft bij de inspectie, er is sprake van
ernstig gevaar voor de gezondheid of veiligheid van personen In dat geval kan de inspecteur besluiten om het

273 Voor de ATW zijn bijvoorbeeld beschikbaar de BIM Arbeidstijdenwet en de BIM Normhantering Arbeidstijdenwet en

voor de Arbowet is onder andere de BIM Arbozorg Systeemniveau te raadplegen. Voor de Wav is er geen BIM voorhanden.
274 Inspectie SZW (2014). Basis Inspectie Module – Normhantering Arbeidstijdenwet.
275 ABDTOPConsult (2016). Werken met Effect. Onderzoek naar de capaciteit van de Inspectie SZW. Pagina 32.
276 Ministerie SZW. Boete dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling.
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werk of onderdelen van het werk stil te leggen. De inspecteur ziet er op toe dat het werk pas weer wordt hervat
als het gevaar en/of de overtreding is opgeheven. In dit geval wordt ook een boete opgelegd.

Bij de constatering van zeer ernstige overtredingen wordt een proces-verbaal opgesteld. Dit is het geval als er
sprake is van een misdrijf of overtreding van een verbod zoals opgenomen in een van de arbeidswetten.
Voorbeelden van situaties waarin het werk wordt stilgelegd en een proces-verbaal wordt opgemaakt zijn: 277

 De werkgever of werknemer volgt een 'bevel tot stillegging van het werk' niet op.
 De werkgever laat werknemers met wettelijk verboden stoffen werken.
 De werkgever laat kinderen onder de 12 jaar werken.

Boeterapport
Na afloop van een inspectie waarbij overtredingen geconstateerd zijn, stelt de inspecteur – afhankelijk van
hetgeen de beleidsregels voorschrijven – een boeterapport op. Bij bepaalde overtredingen worden, conform de
beleidsregels, andere instrumenten ingezet (denk aan een eis of waarschuwing). In het digitale boeterapport
beschrijft de inspecteur in ieder geval welke overtreding is geconstateerd. Als er een boeterapport wordt
opgemaakt moet de werkgever ook gehoord worden; de verklaring wordt opgenomen in het rapport. Eventuele
andere relevante bewijsstukken worden ook toegevoegd aan het boeterapport, zoals uittreksels van het Kadaster
en de zakelijke gegevens die gebruikt zijn ten behoeve van administratief onderzoek. Het boeterapport inclusief
bewijsvoering wordt door de inspecteur, na goedkeuring door zijn teamleider, via I-net aangeboden aan de
afdeling BDI. De overtreder krijgt een afschrift van het rapport.

Aantallen inspecties en overtredingen
In figuur 3-4 is het aantal jaarlijks uitgevoerde inspecties weergegeven. Het aantal inspecties en onderzoeken
arbeidsomstandigheden is in de periode 2013-2016 afgenomen, van bijna 18.000 per jaar naar 15.500 per jaar.
Ook het aantal inspecties waarbij overtredingen van de Arbowet werden geconstateerd als percentage van het
totale aantal inspecties laat een daling zien. Het aantal inspecties op het gebied van arbeidsmarktfraude is
eveneens afgenomen. Tegelijkertijd is het percentage geconstateerde overtredingen hier toegenomen. Mogelijke
verklaringen voor deze trends zijn:

 Verschuiving van de aandacht van de Inspectie naar misstanden en notoire overtreders sinds 2014. Dit
leidt tot meer langdurige en complexe onderzoeken; inspecties duren langer en het rondkrijgen van de
bewijsvoering kost meer tijd.278

 Verschuiving van de focus van de Inspectie op het gebied van arbeidsmarktfraude naar onderbetaling en
mogelijke overtredingen van de WML sinds 2016. Dit heeft eveneens geleid tot onderzoeken met een
langere doorlooptijd (minder zaken), maar ook tot meer overtredingen per zaak (toename percentage
overtredingen).279

 Toename van het aantal arbeidsongevallen, waardoor er minder risicogestuurde inspecties uitgevoerd
kunnen worden. Tegelijkertijd kosten ongevalsonderzoeken gemiddeld vijf keer meer zaaktijd dan
reguliere inspecties.280

 Deze effecten worden gemitigeerd door het feit dat de naleving van de Arbowet is verbeterd.
“Herinspecties laten zien dat werkgevers hun handelen hebben aangepast en handhaving veel minder
vaak nodig is.”281

277 https://www.inspectieszw.nl/organisatie/werkwijze/toezicht_en_handhaving/sancties/procesverbaal
278 Ministerie van SZW. Rijksjaarverslag 2014.
279 Ministerie van SZW. Rijksjaarverslag 2016.
280 Kamerstuk 2016/17, 34 550, nr. 5
281 Ministerie SZW. Rijksjaarverslag 2016.
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Figuur 3-4 Aantallen inspecties en percentage inspecties waarbij overtredingen zijn vastgesteld 282

Noot: Inspecties Eerlijk Werk bevatten in 2013 nog geen inspecties op de Atw, in de jaren 2014, 2015 en 2016 wel.

Verhouding tussen risicogestuurde en
melding/klachtgestuurde inspecties activiteiten kantelt

Er is sprake van een toename van de inzet vanuit de Inspectie op melding/klachtgestuurde inspecties. Zo is in
2016 meer dan de helft van de totale inzet van de Inspectie op gezonde en veilige arbeidsomstandigheden
besteed aan reactieve activiteiten: melding- en klachtgestuurde inspecties. In het bijgestelde jaarplan voor 2016
is de verhouding tussen melding- en klachtgestuurde versus risicogestuurde inspecties geraamd op
57%/43%.283 In het initiële jaarplan was de verhouding nog 50%/50%284, en dit is ook de verhouding die de
Inspectie als een goede balans beschouwt.285 De oorzaak van deze veranderende verhouding is gelegen in de
toename van het aantal meldingen van ongevallen. Ook in het jaarplan 2017 is rekening gehouden met deze
toename van ongevallen.

Zoals eerder aangegeven betekent een toename van de capaciteitsinzet op melding-/klachtgestuurde inspecties
een afname van de capaciteitsinzet op risicogestuurde programma’s. In de praktijk betekent dit dat inspecteurs
zijn ingepland op activiteiten in een programma en (plotseling) weg moeten om bij een ongeval te gaan
inspecteren. Ongevalonderzoeken kosten gemiddeld vijf keer meer zaaktijd dan reguliere inspecties. 286 Het
aantal risicogestuurde inspecties, gericht op het voorkomen van onder meer gevaarlijke situaties – en daarmee
arbeidsongevallen – komt hierdoor onder druk te staan.

3.4.3. Van boeterapport tot beschikking
De afdeling BDI ontvangt het boeterapport van de inspecteur en beoordeelt het rapport. Indien de afdeling BDI
van mening is dat het bewijs te summier is, zal zij de inspecteur vragen om nader onderzoek te doen. Ook kan
de afdeling BDI besluiten geen opvolging te geven aan een ingediend boeterapport. De afdeling BDI koppelt dit
dan terug aan de inspecteur en diens leidinggevende met de benodigde toelichting.

282 Inspectie SZW. Jaarverslagen 2013-2016. En ministerie van SZW. Rijksjaarverslagen 2013-2016.
283 In 2017 blijkt dat er in de praktijk meer dan 60% van de capaciteit is besteed aan ongeval onderzoeken. Bijlage bij
Kamerstuk 2016/17, 34 550, nr. 74.
284 Kamerstuk 2016/17, 34 550, nr. 5.
285 Kamerbrief 16 mei 2017 Inspectie Control Framework, Kamerstuk 2016/17, 34550-XV-74. Zie ook de bespreking van het
Inspectie Control Framework in paragraaf 2.2.6.3.
286 Ibidem.
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Als de afdeling BDI de overtredingen bewezen veronderstelt, wordt aan de ondernemer een boetekennisgeving
toegestuurd. Het voornemen tot het opleggen van een boete, het boetebedrag en een omschrijving van de
overtreding staan in deze kennisgeving opgenomen. Een ondernemer kan naar aanleiding van de
boetekennisgeving een zienswijze insturen, bijvoorbeeld als hij het niet eens is met de opgelegde boete of van
mening is dat er geen overtreding is. De afdeling BDI beoordeelt of de zienswijze gegrond is. Er geldt een
periode van twee weken, waarbinnen een ondernemer een zienswijze kan indienen. Na afloop van deze periode
stelt de afdeling BDI een beschikking op waarin staat beschreven of een boete opgelegd wordt en hoe hoog deze
boete is – rekening houdend met een eventueel ingediende zienswijze.

De Inspectie heeft in 2016 in bijna de helft van de zaken een zienswijze ontvangen. Aangegeven is in het
jaarverslag van de Inspectie dat de inhoud van de zienswijzen meer juridische van aard en uitgebreider is
geworden.287 Wij hebben geen informatie ontvangen over hoeveel van deze zienswijzen hebben geleid tot
bijvoorbeeld een matiging van de boete of tot een beschikking zonder boeteoplegging. Ten opzicht van 2015
heeft de Inspectie 16 procent meer boetebeschikkingen verzonden.

Tijdens de interviews is overigens aangegeven dat er vanaf april 2016 tijdelijk extra capaciteit is ingehuurd om
de werkdruk bij de afdeling BDI te verlichten en zodoende de zienswijzen en boetebeschikkingen tijdig af te
kunnen handelen.288 De oorzaak van de achterstand was een niet geprognotiseerde verhoging van de instroom
van Arboboeterapporten289.

In figuur 3-5 is het aantal verzonden boetbeschikkingen weergegeven over de jaren heen. Te zien is dat het
aantal opgelegde beschikkingen in 2014, ten opzichte van het jaar ervoor, fors gedaald is. Ook in de jaren 2015
en 2016 blijft het aantal verzonden boetebeschikkingen lager dan het aantal in 2013.

Een verklaring voor de daling in 2014 is dat de Inspectie haar inspectiecapaciteit vanaf dat jaar verlegd heeft
naar notoire overtreders en misstanden. Dit heeft er toe geleid dat zij vaker complexere zaken oppakt dan
voorheen. Dit heeft tot gevolg dat inspecties niet alleen langer duren, maar ook de bewijsvoering meer tijd
vergt.290

Figuur 3-5 Aantal verzonden boetebeschikkingen arbeidswetten291

Combinatie van boete met andere sancties
Voor de Arbowet en de Atw geldt dat een boete tegelijk met een last onder dwangsom of een preventieve
stillegging opgelegd kan worden. De boete is dan de punitieve sanctie (de straf) en de last onder dwangsom of
preventieve stillegging wordt wel als ‘herstelsanctie’ of ‘reparatoire sanctie’ aangeduid. Een herstelsanctie is
gericht op het ‘herstellen’ van de situatie zonder overtreding.

287 Inspectie SZW (2016). Jaarverslag.
288 Interviews PwC.
289 Zoals figuur 3-4 laat zien, nam in 2016 na een dalende trend van enkele jaren het percentage inspecties waarbij een
overtreding werd geconstateerd in het kader van arbeidsomstandigheden weer toe. Deze kering van de trend was door de
Inspectie niet voorzien.
290 Ministerie SZW. Rijksjaarverslag 2014.
291 Jaarverslagen Inspectie SZW 2013-2016. Dit betreffen de wetten: Arbo, ATW, Wav, WML, Waadi
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Uit de interviews is naar voren gekomen dat de last onder dwangsom een effectief instrument is om de situatie
in het betreffende bedrijf te verbeteren; zo is deze maatregel een aantal keer met succes ingezet bij BRZO-
bedrijven. Buiten de toepassing bij BRZO-bedrijven wordt de last onder dwangsom nog beperkt ingezet. Door
verschillende geïnterviewden is aangegeven dat de maatregel vaker ingezet zou kunnen worden. Een van de
oorzaken van de beperkte inzet van de last onder dwangsom is de relatieve onbekendheid met deze maatregel.
Het is een zeer specifiek instrument waarvoor geen normen zijn vastgesteld in de wet; per situatie moeten de
normen bepaald worden. Daarnaast hoeft een last onder dwangsom vaak (al) niet meer toegepast te worden,
omdat het probleem al is opgelost naar aanleiding van de eerder aan de ondernemer opgelegde eis of
waarschuwing.292

In de praktijk is de preventieve stillegging in een beperkt aantal gevallen succesvol toegepast. Ook voor deze
maatregel geldt dat er sprake is van onbekendheid met het instrument en dat er nog onvoldoende ervaring is
opgedaan met betrekking tot het toepassen van deze maatregel. Bedrijven die een waarschuwing voor een
preventieve stillegging opgelegd hebben gekregen komen daarna (veelal)niet opnieuw in beeld bij de Inspectie
SZW vanwege een overtreding.293 Dit kan enerzijds verklaard worden doordat er een afschrikwekkende werking
uitgaat van de waarschuwing – bedrijven passen hun gedrag aan en beëindigen de overtreding. Anderzijds kan
het ook zijn dat de betreffende bedrijven (nog) niet opnieuw geïnspecteerd zijn. Door een geïnterviewde is
hierbij opgemerkt dat er een dreiging uitgaat van de maatregel bij goedwillende werkgevers en daarmee
effectief verondersteld mag worden. Bij niet-willers is het instrument minder effectief; niet-willers richten een
nieuw bedrijf op en zetten hun activiteiten daarin voort.

Bezwaar en beroep
Een ondernemer kan bezwaar aantekenen tegen een door de Inspectie opgelegde sanctie. Bezwaar en beroep
worden door de door de minister daartoe aangewezen instantie, het ministerie van SZW, de directie Wetgeving,
Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden (WBJA), behandeld. Als er bezwaar aangetekend wordt dan zal de
boetebeschikking worden heroverwegen; dit kan betekenen dat de boete standhoudt, ingetrokken of verlaagd
wordt. Als een ondernemer het niet eens is met het besluit kan in beroep worden gegaan bij de bestuursrechter.
Ook tegen een uitspraak van de bestuursrechter kan in beroep worden gegaan. In dat geval wordt hoger beroep
aangetekend bij de Raad van State.

WBJA behandelt de bezwaar- en beroepszaken. De uitkomsten van bezwaar en beroep worden teruggekoppeld
via het zogenaamde handhavingsoverleg aan de inspecteur voor zover de uitkomsten van invloed zijn op de
handhavingspraktijk. De uitkomsten van alle zaken worden digitaal opgeslagen in I-net en zijn derhalve ook
door de inspecteurs te raadplegen.294

“De eisen vanuit jurisprudentie aan bewijsvoering en zichtbaar maatwerk in het kader van
bestuursrechtelijke boetes zijn beduidend hoger geworden. Ook is de ervaring dat bedrijven consequent
bezwaar en beroep aantekenen tegen oplegging van boetes en andere maatregelen. Het onderzoek door de
Inspectie naar de mate van verwijtbaarheid en de toepassing van matigingsgronden bij boeteoplegging
vraagt daardoor soms meer tijd dan het constateren van de overtreding.” 295

In de interviews is aangegeven dat er sprake is van een achterstand in de afhandeling van bezwaar- en
beroepsdossiers. Dit leidt er mede toe dat de bezwaren niet binnen gestelde wettelijke termijnen worden
afgehandeld. Een aantal verschillende ontwikkelingen is hieraan gerelateerd: onder meer de hierboven
beschreven extra inhuur bij de afdeling BDI voor het afhandelen van boeterapporten en de afname van de
capaciteit bij de directie WBJA samenhangend met de taakstelling (Rutte I en II). De instroom van Wav-zaken
is de afgelopen jaren afgenomen, o.a. door het afschaffen van verplichte werkvergunningen voor werknemers
afkomstig uit Bulgarije en Roemenië.

Door een aantal ontwikkelingen op andere terreinen is het werkaanbod voor WBJA echter niet teruggelopen.
De Inspectie is meer gaan handhaven op de Wml en Waadi, waardoor het aantal complexere bezwaar- en
beroepszaken is toegenomen. Ook was de instroom van Arbo-zaken hoog en heeft er een toename van
(arbeidsintensieve) voorlopige voorzieningen plaatsgevonden.

292 Interviews PwC.
293 Interviews PwC.
294 Interviews PwC.
295 Jaarplan 2017. Inspectie SZW.
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In 2009 zijn de effecten van de invoering van de bestuurlijke boete in de Wav onderzocht. Hierbij kwam reeds
naar voren dat de verhoging van de opgelegde boetes resulteerde in een groot aantal bezwaren, hetgeen
indertijd ook veel extra capaciteit vroeg van de directie WBJA van het ministerie van SZW.
"Een laatste neveneffect van de invoering van de bestuurlijke boete – dat volgens veel geïnterviewden
samenhangt met de stijging van de boetes ten opzichte van de periode voor 2005 - is dat er een groot aantal
bezwaren tegen opgelegde boetes wordt ingediend door belanghebbenden. Voor het afhandelen van die
bezwaren is flink wat capaciteit nodig bij de afdeling Juridische Zaken van de directie WBJA van het
ministerie van SZW. Tegen de achtergrond van de huidige economische recessie valt niet te verwachten dat
het aantal bezwaren de komende tijd zal afnemen, ongeacht de juridische kans dat een ingediend
bezwaarschrift wordt gehonoreerd."296

Voorlopige voorziening en betalingsregeling
Het aantekenen van bezwaar of beroep schort de betalingsverplichting van een ondernemer niet op. Een
ondernemer kan evenwel een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter als hij de boete niet meteen kan
of wil betalen. Dergelijke verzoeken worden bij boetebeschikkingen op grond van de Wav veelal gehonoreerd
door de rechter: een ondernemer hoeft in dat geval tot aan de afhandeling van het bezwaar of het beroep de
boete niet te betalen. Overigens is ook regelmatig een voorlopige voorziening aangevraagd om de
openbaarmaking van boetebeschikkingen in asbestzaken op te schorten. Ook die werden tot voor kort door de
rechter gehonoreerd. Op 2 augustus 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State echter
een uitspraak gedaan waarin deze openbaarmaking rechtmatig wordt geacht. 297

Als een ondernemer niet in staat is een boete te betalen, dan kan een betalingsregeling getroffen worden en/of
de boete gematigd worden. De ondernemer dient in dat geval een beroep op verminderde draagkracht te doen.
Om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een betalingsregeling of matiging heeft de Inspectie een
schema opgesteld.298 De Inspectie SZW kan bij verminderde draagkracht besluiten het zogenoemde
'evenredigheidsbeginsel' toe te passen. In de interviews is naar voren gekomen dat meer dan 40 procent van de
bedrijven een verzoek doet tot een betalingsregeling bij de Inspectie SZW. De inning wordt in dat geval
opgeschort, totdat er een regeling is vastgesteld.

3.4.4. Invordering
Invordering van een opgelegde boete of verbeuring (in het geval van een dwangbevel) loopt via het Centraal
Justitieel Incassobureau (CJIB). Het CJIB houdt zicht op de inning van de boete. Als een boete niet tijdig
betaald wordt, dan ontvangt de overtredende instantie een aanmaning. Het boetebedrag wordt in dat geval
verhoogd met de kosten voor de aanmaning. Indien een boetebeschikking is verstuurd, ontstaat een
betalingsverplichting. Bezwaar- en (hoger) beroep schorsen de werking van de beschikking niet.

Als een ondernemer een boete ook na de aanmaning niet betaalt, meldt het CJIB dit bij de afdeling BDI. Vanuit
de afdeling BDI kunnen in dat geval de volgende stappen gezet worden:

 Nabellen van het bedrijf. Dit gebeurt om het bedrijf te informeren over de boete en bijvoorbeeld om uit te
leggen dat een bezwaar- of beroepsprocedure de inning van het boetebedrag niet opschort.

 Een extra aanmaning laten sturen.
 Een dwangbevel afgeven. Als ook na de eventuele extra aanmaning de boete niet betaald wordt, wordt de

verschuldigde boete, verhoogd met de op aanmaning én invordering betrekking hebbende kosten, bij
dwangbevel ingevorderd.299

296 IVA beleidsonderzoek en advies (2009), Evaluatie invoering bestuurlijke boete Wet arbeid vreemdelingen, pagina 34.
297 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2017:2086, geraadpleegd op 25-10-2017.
Nieuwsbericht: https://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuws/2017/08/07/asbestovertredingen-worden-openbaar-gemaakt,
geraadpleegd op 25-10-2017
298

https://www.inspectieszw.nl/organisatie/werkwijze/toezicht_en_handhaving/sancties/boete/betalingsregeling/index.aspx
299 Tekst afkomstig uit boetebeschikking of verbeuring. “Het dwangbevel wordt op uw kosten, alsmede met wettelijke rente

vanaf datum verzuim, bij deurwaardersexploit getekend en levert op grond van artikel 4:116 van de Algemene wet

bestuursrecht (Awb) een executoriale titel op die met toepassing van de voorschriften van het Wetboek van Burgerlijke

Rechtsvordering ten uitvoer kan worden gelegd.”
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Het CJIB is verantwoordelijk voor de nationale invorderingen. Daarnaast stuurt het CJIB ook brieven naar
werkgevers in het buitenland aan wie een boete is opgelegd. Tevens is het CJIB verantwoordelijk voor de
deurwaarders ten behoeve van het uitvoeren van het dwangbevel (de deurwaarders zijn in dienst van het CJIB).
De samenwerking tussen het CJIB en de Inspecties SZW verloopt goed, zo is uit de interviews naar voren
gekomen.

Voor de inning van boetes in het buitenland kan de gerechtsdeurwaarder ingezet worden. Dit betreft
onherroepelijke boetes waarbij het te innen bedrag opweegt tegen de kosten van de gevraagde inzet. Incasso in
het buitenland is namelijk relatief duur. Daarnaast is de gerechtsdeurwaarder verantwoordelijk voor
schuldbewaking: ingeval een ondernemer niet (meer)te traceren is of de boete niet betaald kan worden, wordt
de ondernemer vijf jaar lang gezocht. Op het moment dat de ondernemer gevonden is dan wel het geld geïnd
kan worden, wordt dit weer opgepakt.

Tot slot wordt de Landsadvocaat ingezet bij bijvoorbeeld vermoedens van bestuurdersaansprakelijkheid en bij
conservatoir beslag en executieverkoop. Dit betreft civielrechtelijke procedures die niet door de Inspectie of
door de directie WBJA kunnen worden gevoerd; hiervoor is de inzet van een advocaat noodzakelijk. Voor de
inzet van de Landsadvocaat geldt eveneens dat een kosten/batenanalyse wordt gemaakt. Enerzijds omdat de
procedures langdurig zijn en anderzijds omdat de kosten relatief hoog zijn.300

De uiteindelijk gerealiseerde invorderingspercentages verschillen per arbeidswet maar liggen voor zowel de
ATW, Wav als Arbowet op ruim 80 procent. Wel is er bij overtredingen in het kader van de Wav vaker sprake
van het afgeven van een dwangbevel (in meer dan 25 procent van de gevallen).301 Overigens leidt maatwerk bij
betalingsregelingen tot snellere betaling.302

Boetebedragen en -ontvangsten
In figuur 3-6 is te zien dat de opgelegde boetebedragen met de invoering van de Wahss in 2013 een piek kenen
en in de jaren erna fluctueren. De boeteontvangsten zijn lager dan de opgelegde boetebedragen en laten tevens
een dalende lijn zien over de periode 2013-2016.

Figuur 3-6 Overzicht van de opgelegde boetebedragen en de boeteontvangsten voor overtredingen van de
arbeidswetten303

Noot: De figuur laat de opgelegde boetebedragen en ontvangsten zien voor alle arbeidswetten304.

300 Interviews PwC.
301 Interviews PwC.
302 Inspectie SZW (2016). Jaarverslag.
303 Gebruikte bronnen: de opgelegde boetebedragen zijn gebaseerd op de cijfers van de Inspectie SZW, zoals in haar
jaarverslagen opgenomen. De boeteontvangsten zijn afkomstig uit de Rijksjaarverslagen van het ministerie van SZW.
304 Dit betreffen de Arbowet, ATW, Wav, WML, Waadi en de Warenwet.
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Dat de boeteontvangsten en bedragen na 2013 lager zijn kan door verschillende factoren verklaard worden. Ten
eerste heeft de Inspectie vanaf 2014 haar beleid gewijzigd en haar inspectiecapaciteit verlegd naar notoire
overtreders en misstanden. Ten tweede is in 2014, als onderdeel van de beleidsregels boetematiging, de looptijd
van betalingsregelingen aangepast. Dit heeft geleid tot een tijdelijke verlaging van de boeteontvangsten.305

Het ministerie merkt in haar jaarverslag van 2016 op dat de boeteontvangsten lager liggen dan was verwacht op
grond van de Wahss van 2013.306 De Wahss wordt jaarlijks gemonitord aan de hand van kengetallen om
zodoende zicht te houden op de uitvoering ervan.307

305 Ministerie SZW. Rijksjaarverslag 2014.
306 Ministerie SZW. Rijksjaarverslag 2016.
307 Kamerstuk 2014/15, 17 050, nr. 488.
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4. Krachtenveld en samenwerking

In dit hoofdstuk kijken we naar de verschillende partijen die betrokken zijn bij de handhaving van de
arbeidswetten: van beleidsontwikkeling en -sturing tot uitvoering en verantwoording. Ook wordt ingegaan op
de samenwerking die plaatsvindt tussen de belangrijkste organisaties op het terrein van handhaving van de
arbeidswetten.

4.1. Krachtenveld algemeen
In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen de rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle
betrokken partijen geschetst die bij de handhaving van de arbeidswetten betrokken zijn.

De samenhang van actoren betrokken bij de handhaving van de arbeidswetten kan worden gevat in een model
(zie figuur 4-1). Het model kan als volgt worden geïnterpreteerd. Er zijn vier kwadranten waarin de actoren
geplaatst kunnen worden: beleid, praktijk, toezicht en handhaving en signaleren en adresseren van
verbeterpunten in beleid en praktijk. De vier kwadraten bespreken wij in de volgende paragrafen.

Opmerkingen bij het krachtenveld van actoren:

 De belangrijkste organisaties die betrokken zijn bij de handhaving van de arbeidswetten zijn opgenomen,
het betreft echter geen limitatieve weergave van betrokken organisaties.

 De omvang van de bollen dient ter illustratie, waarbij de belangrijkste spelers iets groter zijn
gevisualiseerd dan de overige partijen.

 De positie van de bollen ten opzichte van elkaar is relatief en visualiseert de mate van contact,
samenwerking en/of nabijheid van organisaties.

 Er is een scheidslijn aangebracht tussen de organisaties die beleidsvorming als een (hoofd)taak hebben
en de organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van het beleid dan wel acteren in de praktijk. Ook
is er met een scheidslijn een onderscheid gemaakt tussen organisaties die betrokken zijn bij toezicht en
handhaving alsmede organisaties betrokken bij het signaleren en adresseren van verbeterpunten voor
beleid en praktijk. Als een bol op een van de vier scheidingslijnen is gepositioneerd, betekent dit dat de
actor een rol vervult in beide domeinen die worden verdeeld door de scheidslijn. Overigens zijn de
scheidingslijnen onderbroken, omdat partijen in verschillende domeinen invloed (kunnen) uitoefenen of
actief zijn.

 Als bollen elkaar overlappen, is er sprake van een verbinding, bijvoorbeeld als een bedrijf een bedrijfsarts
in dienst heeft (de entiteit van het bedrijf is verbonden met de entiteit van de bedrijfsarts via de
organisatie).

 Voor de verschillende sectoren die nader zijn onderzocht in het kader van dit onderzoek zijn aparte
krachtenvelden gevisualiseerd, waarin sectorspecifieke actoren zijn opgenomen. Zie hiervoor hoofdstuk
5.
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Figuur 4-1 Krachtenveld handhaving arbeidswetten - algemeen

4.1.1. Toezicht en handhaving
De belangrijkste speler op het terrein van toezicht en handhaving van de arbeidswetten is de Inspectie SZW
(hierna: “de Inspectie”), daarom is deze actor in het midden van het model opgenomen. De Inspectie is in 2012
ontstaan uit de samenvoeging van de volgende organisaties: de Arbeidsinspectie, de Inspectie werk en Inkomen
en de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst. De Inspectie heeft verschillende toezicht- en opsporingstaken;
de Inspectie is belast met het toezicht op de naleving van onder andere:

 de Arbowet;
 de ATW; en
 de Wav.

Daarnaast heeft de Inspectie een signalerende rol. Risico’s en ontwikkelingen op het werkveld van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid worden gemeld aan belanghebbenden, zoals beleidsmakers en bewindslieden. Op
basis van een inventarisatie en analyse van risico’s bepaalt de Inspectie waar de meest hardnekkige problemen
voorkomen en waar de kans op effect groot is. De Inspectie heeft geen taak als het gaat om het opstellen van
wet- en regelgeving, wel wordt zij door beleidsmakers geconsulteerd en in het voortraject van het wijzigen of het
tot stand brengen van (nieuwe) wetgeving betrokken. Daarnaast kan het zijn dat onderzoeken van de Inspectie
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aanleiding geven voor beleids- en wetswijzigingen. De minister van SZW financiert de Inspectie SZW. De
Inspectie SZW voert de handhaving onafhankelijk van de minister uit. In haar jaarverslagen en jaarrekening
legt de Inspectie verantwoording af over het door haar gevoerde beleid.

Medetoezichthouders
In de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op
grond van SZW wetgeving is opgenomen welke actoren bevoegd zijn om mede toezicht te houden op SZW
wetgeving.308 De Inspectie SZW geeft daarnaast in haar jaarplan voor 2017 aan met de volgende actoren samen
te werken (alleen de actoren met betrekking tot de handhaving van de arbeidswetten zijn in dit overzicht
overgenomen)309:

 Het Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM) houdt toezicht op de naleving van wet- en
regelgeving (onder andere de arbeidswetten) in de delfstoffen- en energiewinning sector in Nederland.
Indien nodig kan SodM de naleving afdwingen. Het SodM is bevoegd om toezicht te houden op de
Arbowet en de ATW op zowel mijnbouwwerken als windmolens op zee. Bij overtredingen stelt de
toezichthouder van het SodM een boeterapport op. Dit rapport wordt toegezonden aan en afgehandeld
door de Inspectie (afdeling Boete, Dwangsom en Inning (BDI)). De inspecteurs van het SodM nemen deel
aan de opleiding voor inspecteurs van de Inspectie SZW.

 De Politie: is bevoegd om op te treden als medetoezichthouder voor de Wav, ATW en de Arbowet.
Inspecteurs van de Inspectie SZW kunnen zelf of samen met de politie een inspectie uitvoeren.

 De Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) De ILT is bevoegd om toezicht te houden
op de Arbowet in de luchtvaart, scheepvaart en het spoor en op de Arbowet en ATW in het wegvervoer.
Als een toezichthouder van de ILT een overtreding van de Arbowet constateert, stelt de toezichthouder
een boeterapport op. Dit rapport wordt toegestuurd aan de Inspectie en verder afgehandeld door de
afdeling BDI. Voor wat betreft het toezicht op en de handhaving van de ATW in het wegvervoer geldt dat
deze volledig door de ILT wordt uitgevoerd. De ILT heeft hiervoor ook zelf een boetebureau. Ook voorziet
de ILT zelf in de opleiding van haar toezichthouders. De ILT sluit convenanten met bedrijven om die
bedrijven die het goed hebben gedaan in het verleden meer eigen verantwoordelijkheid te geven bij het
naleven van de ATW. De bedrijven waarmee de ILT een convenant sluit worden op een andere manier
gecontroleerd; in zo’n geval kijkt de ILT meer op hoofdlijnen naar de processen van administratie dan
diepgravend naar alle aspecten tot op de werkvloer. Voor 2o15 is in het jaarverslag van ILT bijvoorbeeld
te zien dat er convenanten gesloten zijn voor railvervoer (1), taxi (15), busvervoer (26), goederenvervoer
(35), binnenvaart (4), koopvaardij (2), luchtvaart (13) en transport gevaarlijke stoffen (4).

 Het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (hierna: UWV) is bevoegd om
tewerkstellingsvergunningen af te geven of in te trekken. Daarnaast voorziet het UWV de Immigratie en
Naturalisatie Dienst van advies ten behoeve van de afgifte van een gecombineerde vergunning voor
verblijf en arbeid door de Immigratie en Naturalisatie Dienst.

 De Immigratie en Naturalisatie Dienst (hierna: IND) is betrokken bij de bestrijding van
migratiecriminaliteit. Daarnaast verstrekt de IND de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid.
Ten behoeve van deze gecombineerde vergunning is de IND afhankelijk van het UWV voor een advies
met betrekking tot het onderdeel ‘arbeid’.

 Het Openbaar Ministerie (hierna: OM; specifiek het onderdeel Functioneel Parket) is
betrokken bij de opsporing en bestrijding van misstanden en fraude op de arbeidsmarkt, georganiseerde
uitkeringsfraude, met betrekking tot arbeidsomstandigheden en bij de beleidsvorming aangaande het
bestrijding van arbeidsuitbuiting.

 Overige actoren zijn bijvoorbeeld:

 de Vreemdelingenpolitie die betrokken is bij mensensmokkel, identiteitsonderzoek en legaliteit
van verblijf;

 de Koninklijke Marechaussee en andere opsporingsdiensten die net als de politie betrokken zijn bij
opsporing; en

 zusterinspecties binnen de EU- en EER-lidstaten.

Daarnaast spelen ook andere private en publieke toezichthouders een rol bij de handhaving van de
arbeidswetten. In vele sectoren (ook in de sectoren bouw, metaal en schoonmaak) zijn paritaire

308 http://wetten.overheid.nl/BWBR0011673/2017-04-05
309 Inspectie SZW (2017). Jaarplan.
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handhavingsinitiatieven ontstaan, onder andere Digitaal Meldpunt Naleving Cao, Bureau Handhaving cao,
Bureau naleving & werkingssfeer als onderdeel van het Technisch Bureau voor de Bouwnijverheid, Stichting
Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) en vele andere initiatieven waarmee naleving van bepalingen
wordt beoogd die de arbeidswetten betreffen of daaraan raken. 310 De sector schoonmaak geeft aan als enige
sector een specifieke Arbo-cao in het leven te hebben geroepen waarmee de paritaire handhavers expliciet op
Arbobepalingen handhaven.311

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau en de deurwaarder
Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (hierna: CJIB) en de gerechtsdeurwaarder zijn betrokken bij de
handhaving als het gaat om invordering van boetes en zo nodig beslaglegging.

4.1.2. Beleid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De minister van SZW is verantwoordelijk voor de vormgeving, het onderhoud en de werking van het stelsel van
wet- en regelgeving rondom arbeid. De minister stuurt het stelsel aan, maakt wetten, stelt de budgetten voor de
uitvoering vast en houdt toezicht via de Inspectie SZW. De minister legt verantwoording af aan het parlement.
SZW stelt de wetgeving op en initieert programma’s en projecten ter ondersteuning van verschillende partijen
bij de uitvoering/naleving van de arbeidswetten. Beleid wordt vaak in overleg met sociale partners bepaald.
Beleid met betrekking tot arbeidsomstandigheden is vaak gebaseerd op een overeenstemming met werkgevers
en werknemers.

Overige partijen
Andere ministeries, de Europese Commissie en International Labour Organization (ILO) beïnvloeden direct of
indirect het beleid en de wetgeving van het ministerie van SZW. Verdragen en richtlijnen die tot stand komen
bijvoorbeeld in het kader van de ILO en op initiatief van de Europese Commissie zijn van invloed op wet- en
regelgeving in Nederland.

4.1.3. Praktijk

Werkgevers en werknemers
Werkgevers en werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wet- en regelgeving. Zowel
werkgever als werknemer wordt daarbij ondersteund door verschillende instanties. In dit kader worden
bijvoorbeeld door werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken gemaakt in cao’s. Specifiek voor de
naleving van deze afspraken zijn paritaire toezichthouders ingesteld. Ook committeren werkgevers zich soms
aan niet-wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld certificering binnen een branche. Ten behoeve van de
handhaving hiervan zijn private toezichthouders ingesteld door de betreffende branche.

De werkgever staat nu in figuur 4-1 aangegeven als één bol, maar daarmee wordt geen uniforme entiteit
bedoeld: in dit model staat de werkgever voor een verscheidenheid aan type werkgevers, dat zijn kleine en grote
werkgevers, maar ook de zelfstandigen zonder personeel. Het type werkgever bepaalt voor een deel of er sprake
is van een OR (voor bedrijven onder een bepaald aantal werknemers en bepaalde kapitaaleisen is het niet
verplicht om een OR in te stellen). Ook zijn bedrijven zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij Arbo-
deskundigheid verkrijgen, al dan niet via een arbodienst en conform wet- en regelgeving.

Bedrijfsarts
De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen zodat
werknemers gezond en veilig kunnen werken. In de Arbeidsomstandighedenwet is opgenomen dat de
bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuimbegeleiding. Hiermee wordt benadrukt dat het de werkgever is die
verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding. Bedrijven zijn verplicht om samen te werken met een
bedrijfsarts. Een bedrijfsarts moet onder andere worden ingeschakeld bij de verzuimbegeleiding en re-
integratie van werkenden, de aanstellingskeuringen indien van toepassing en periodiek

310 http://cao.minszw.nl/pdf/174/2015/174_2015_13_236063.pdf
311 https://www.arboschoonmaak.nl/over-arboschoonmaak-nl
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arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).312 De preventiemedewerker werkt samen met de bedrijfsarts en
andere Arbodienstverleners, en voorziet hen van advies en vice versa. De preventiemedewerker kan een vaste
medewerker zijn die deze functie ernaast doet. Bij kleine bedrijven mag ook de directeur als
preventiemedewerker optreden.313 Wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn: het (mede) opstellen en
uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), het adviseren en nauw samenwerken met de
werkgever, ondernemingsraad/ personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed
arbeidsomstandighedenbeleid en deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Arbodiensten en Arbodeskundigen
In Nederland is een groot aantal Arbodiensten en Arbodeskundigen werkzaam. Deze deskundigen zijn
georganiseerd in verschillende beroepsgroepen. De deskundigen zijn belangrijke kennisdragers met betrekking
tot de bepalingen in de Arbowetgeving en de wijze waarop daar in de praktijk invulling aan dient te worden
gegeven.

Medezeggenschap
Medezeggenschap is een wettelijke verplichting; de betrokkenheid van werknemers bij het beleid en bij de
totstandkoming van besluiten in een organisatie is verplicht op grond van de Wet op de Ondernemingsraden.
Door medezeggenschap kunnen werknemers invloed uitoefenen op het beleid van de onderneming. Uit de
zogenaamde Esener-rapportage van de Europese Unie blijkt dat medezeggenschap een belangrijke rol speelt bij
het verbeteren van arbeidsomstandigheden.314

Brancheorganisaties
Er zijn vele brancheorganisaties actief, vooral in de sectoren bouw en metaal, die betrokken zijn bij
implementatie en ontwikkeling van maatregelen, inzet voor verbetering van arbeidsomstandigheden en op
naleving van arbeidsvoorwaarden.

Werkgeversorganisaties
Er is een aantal werkgeversorganisaties actief die betrokken zijn bij implementatie en ontwikkeling van
maatregelen, inzet voor verbetering van arbeidsomstandigheden en op naleving van arbeidsvoorwaarden. Te
denken valt hier aan VNO-NCW/MKB Nederland, Bouwend Nederland, FME-cwm, Metaalunie, OSB, maar ook
ZZP Nederland en ZBO worden hiermee bedoeld.

4.1.4. Signaleren en adresseren van verbeterpunten in beleid en
praktijk

In het krachtenveld zijn ook actoren actief die signalen genereren en verbeterpunten adresseren omtrent de
arbeidswetten:

 Er is sprake van het agenderen van thema’s door werkgevers- en werknemersorganisaties en door
bedrijven bij de politiek en de media.

 De wetenschap, maar ook de media kunnen zaken aan het licht brengen waardoor er meer of
minder (politieke) aandacht gaat naar toezicht op de arbeidswetten. Ook kunnen deze inzichten helpen
om het beleid te verbeteren. Overigens worden veelal de belangen van verschillende partijen via de media
geuit en/of belicht.

 Het parlement en politieke partijen kunnen op basis van eigen onderzoek of door anderen
gepubliceerde onderzoeken en signalen verbeterpunten voor beleid en praktijk voorstellen.

 Uitspraken van de Raad van State kunnen impact hebben. Vaak betekent dit iets voor de wijze
waarop de Inspectie haar beslissingen dient te onderbouwen. Ook kan het gevolgen hebben voor het
beleid van het ministerie van SZW.

 De Inspectieraad is de koepel van de rijksinspectiediensten en bevordert dat rijksinspecties hun
toezicht uitoefenen in overeenstemming met de principes van goed toezicht. Ook stimuleert de raad
onderlinge samenwerking.

312 https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/bedrijfsarts
313 https://www.Arboportaal.nl/onderwerpen/preventiemedewerker
314 https://osha.europa.eu/sites/default/files/.../esener-ii-summary-nl.pdf
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 Op internationale platforms vindt uitwisseling van kennis en expertise plaats tussen inspecties.
 De publicatie van monitors op het gebied van arbeidsomstandigheden heeft invloed op het beleid

en/of geeft inzicht in het maatschappelijk effect van het beleid. Zowel TNO als het NCvB publiceren
dergelijke monitors. De betreffende organisaties worden hiervoor gefinancierd door de overheid. Ook de
Inspectie SZW publiceert relevante informatie en voert een monitor uit.

 Relevante kennisorganisaties op het terrein van arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en
sociale zekerheid publiceren regelmatig allerlei brochures en documenten of organiseren anderszins de
verspreiding van kennis en articuleren ook op andere wijzen hun zienswijze op verbeterpunten in beleid
en praktijk.

4.1.5. Afspraken tussen de verschillende actoren
De Inspectie SZW is de belangrijkste uitvoerder als het gaat om het toezicht op en de handhaving van de
arbeidswetten. In dit kader heeft de Inspectie SZW dan ook met verschillende instanties afspraken gemaakt
over samenwerking. Dit betreffen onder meer de medetoezichthouders maar ook de brancheorganisaties als het
gaat om afstemming over de aanpak in de branche. In paragraaf 4.2 wordt nader ingegaan op deze afspraken.

Het ministerie van SZW onderhoudt nauw contact met de Inspectie SZW maar ook met het veld. Door de
allocatie van middelen en bijvoorbeeld door specifieke programma’s te initiëren richt het ministerie de inzet.
Op deze wijze stimuleert, activeert en/of ondersteunt de minister verschillende partijen waarmee beoogd wordt
de naleving van de arbeidswetten te bevorderen.

Werkgevers- en werknemersorganisaties maken onderling specifieke afspraken die ook vastgelegd kunnen
worden in cao’s.

De actoren in het krachtenveld dragen ieder voor zich bij aan het behalen van doelen van het beleid. In
hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de wijze waarop de verschillende actoren een bijdrage leveren aan het
beleid en welke middelen en activiteiten zij daartoe inzetten (specifiek voor de drie sectoren).

4.2. Samenwerking in de keten
In de vorige paragrafen zijn de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen die
betrokken zijn bij het toezicht op en de handhaving van de arbeidswetten besproken. In deze paragraaf wordt
nader ingegaan op het bestaan en functioneren van een handhavingsketen. Daarnaast volgt een beschrijving
van de belangrijkste overleggremia en de afspraken die gemaakt zijn tussen het ministerie van SZW, de
Inspectie SZW en ketenpartners.

4.2.1. Samenwerking rondom handhaving
Er wordt door verschillende partijen samengewerkt als het gaat om toezicht op en handhaving van de
arbeidswetten. In dit kader spreekt het ministerie van SZW van een zogenaamde handhavingsketen:

“We spreken van een keten omdat het gaat om een gecombineerde aanpak bij misbruik en fraude van
voorlichting en preventie, controle en verhogen van de pakkans en met als sluitstuk terugvorderen van
onterecht verkregen voordeel en bestraffen.”315

In de literatuur wordt de volgende definitie gehanteerd voor een keten:

“(…) een dynamisch samenwerkingsverband van een (groot) aantal onafhankelijke organisaties, dat een
maatschappelijk probleem aanpakt om aan een ketendoel te werken en uiteindelijk een maatschappelijk effect
te bereiken.”316

Op basis van bovenstaande definities kan gesteld worden dat er sprake is van een handhavingsketen als er
voldaan wordt aan tenminste de volgende twee zaken:

 gemeenschappelijk ketendoel;
 wederzijdse afhankelijkheid.

315 Kamerstuk 2012/13, 33 207, nr. C.
316 PwC (2013). Schakelen met ketens. Resultaatgerichte samenwerking in maatschappelijke ketens.
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Ad1
In de praktijk van de handhaving van de arbeidswetten is geen sprake van een gemeenschappelijk ketendoel.
De Inspectie SZW en de andere Inspecties (medetoezichthouders) werken ieder vanuit hun eigen organisatie
aan het bevorderen van de naleving van de arbeidswetten (door middel van voorlichting) en het sanctioneren
van overtredingen, waarbij ieder zich specifiek richt op de zelf geïdentificeerde risico’s en daarbij behorende
doelgroep en/of de wetgeving waarvoor zij gemandateerd is om deze te handhaven.

Overigens dragen alle betrokken organisaties met hun activiteiten wel bij aan het realiseren van een
maatschappelijk doel of effect: namelijk het perspectief bieden op fatsoenlijk werk en inkomen voor burgers en
eerlijke concurrentie tussen werkgevers. Dit betreft ook de activiteiten die bedrijven, branche-, werkgevers- en
werknemersorganisaties en het ministerie van SZW verrichten op het gebied van voorlichting dan wel het
maken van horizontale afspraken.

Ad2
De wederzijdse afhankelijkheid van de uitvoeringsorganisaties die betrokken zijn bij het toezicht op en de
handhaving van de arbeidswetten is beperkt.

Wel wordt er door verschillende partijen samengewerkt om zowel het toezicht op en de handhaving van
arbeidswetten te bevorderen. Om de toezichtslast te beperken, maar ook om kennis en informatie uit te
wisselen heeft contact plaats tussen de Inspecties. Ook andere organisaties hebben een rol als het gaat om
kennisuitwisseling en informatiedeling, waaronder de Belastingdienst en het UWV. Voor met name de aanpak
van notoire overtreders en misstanden kan samenwerking gezocht worden tussen de Inspecties en met andere
partijen als de Politie en Belastingdienst. Opgemerkt dient te worden dat bij al deze vormen van samenwerking
er geen sprake is van wederzijdse afhankelijkheid. Elke organisatie kan ook besluiten om de activiteiten zelf uit
te voeren.

Hierna lichten wij de afhankelijkheden in de handhavingsketen nader toe.

Afhankelijkheid in het geval van handhaving en sanctionering
De afdeling BDI van de Inspectie SZW is afhankelijk van de aangewezen toezichthouders als het gaat om het
constateren van overtredingen en daarbij het opstellen van boeterapporten. Op basis van de aangeleverde
boeterapporten legt de afdeling BDI, indien er voldoende bewijslast is, een sanctie op aan de overtreder. De
boeterapporten worden opgesteld door de in de wet aangewezen toezichthouders en verstuurd aan de afdeling
BDI. Zowel de boeterapporten die opgesteld zijn door de inspecteurs van de Inspectie SZW zelf als door de
inspecteurs van het SodM en andere medetoezichthoudende organisaties die zelf niet beschikken over een
boetebureau317, worden aan de afdeling BDI van de Inspectie SZW toegestuurd. Naarmate meer inspecties
worden verricht (afhankelijk van capaciteit) en/of inspecties worden verricht waarbij vaker overtredingen
worden vastgesteld (afhankelijk van prioritering van sectoren/bedrijven), zal het aantal opgestelde en daarmee
te beoordelen boeterapporten voor de afdeling BDI stijgen.

Daar komt bij dat de afdeling BDI meer tijd kwijt is aan het onderbouwen van de beschikkingen als gevolg van
juridisering. Dit betreft zowel de voorkant van het proces, voor het onderbouwen van de beschikking, als de
achterkant, in reactie op de zienswijzen die door bedrijven worden toegestuurd. In de interviews is aangegeven
dat de afdeling BDI tijdelijk extra capaciteit heeft ingehuurd om met name deze toename van het aantal
zienswijzen te kunnen afhandelen.

Afhankelijkheid in het geval van bezwaar en beroep
De directie WBJA van het ministerie van SZW is verantwoordelijk voor de beslissing op bezwaar en het
vertegenwoordigen van de overheid in (hoger) beroepsprocedures. De directie WBJA is (indirect) afhankelijk
van de afdeling BDI als het gaat om het te verwachten aantal bezwaar- of beroep procedures. Naarmate er meer
beschikkingen verstuurd worden door de afdeling BDI, in samenhang met de trend van toenemende
juridisering, stijgt het aantal bezwaar- en beroepszaken. Dit wordt in de praktijk ook ervaren. In de interviews is
aangegeven dat de extra inhuur in 2016 van juristen voor de afdeling BDI heeft geleid tot een toename van het
aantal verzonden beschikkingen. Als gevolg van de eerder beschreven oorzaken (taakstelling directie WBJA,
juridisering, wegwerken achterstand bij afdeling BDI) is sprake van een achterstand van de afhandeling van

317 De ILT beschikt over een eigen boetebureau.
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bezwaar en beroep zaken bij de directie WBJA. Dit leidt er mede toe dat bezwaren niet binnen de gestelde
termijnen kunnen worden afgedaan.

Afhankelijkheid in het geval van invordering en incassering
Daarnaast is de Inspectie SZW voor het onderdeel invorderen en incasseren afhankelijk van de uitvoering door
het CJIB. Het CJIB is verantwoordelijk voor het invorderen van de boetes. Als het niet lukt om boetes te innen
dient het CJIB dit te melden bij de afdeling BDI. Vanuit de afdeling BDI wordt vervolgens actie ondernomen:
bedrijven worden gebeld (door de afdeling BDI), er wordt een extra aanmaning gestuurd (uitgevoerd door het
CJIB) of er wordt een dwangbevel opgelegd (uitgevoerd door de deurwaarders van het CJIB). Ons zijn geen
aandachtspunten gemeld inzake de inning van boetes door het CJIB.

Afhankelijkheid in het geval van strafrechtelijk onderzoek
Voor strafrechtelijke zaken is er eveneens sprake van wederzijdse afhankelijkheid. Dit betreft de Inspectie SZW
en eventuele medetoezichthouders en het OM. Indien er sprake is van een (vermoedelijk) strafrechtelijke
overtreding, voert de Inspectie SZW het onderzoek uit onder het gezag van de Officier van Justitie (OvJ). De
OvJ dient uiterlijk binnen dertien weken aan te geven of een zaak strafrechtelijk vervolgd zal worden. Indien er
geen reactie volgt binnen deze termijn, dan kan de Inspectie de zaak bestuursrechtelijk afdoen.

Als een strafrechtelijk onderzoek aanleiding geeft om niet (verder) te vervolgen, gaat een signaal van de OvJ
naar de Inspectie SZW. Er kan bezien worden of de zaak in dat geval bestuursrechtelijk wordt aangepakt. De
reeds vergaarde informatie mag in dat geval gebruikt worden voor de bestuursrechtelijke afdoening (na
schriftelijke toestemming OvJ).

Ons zijn geen aandachtspunten in de strafrechtelijke handhavingsketen gemeld. 318

4.2.2. Overleggremia en samenwerking ministerie van SZW
Het ministerie van SZW heeft aangegeven op gezette tijden maar ook ad hoc contact te hebben met de volgende
organisaties in het kader van de arbeidswetten (breder dan alleen ‘handhaving’):

 de Inspectie SZW;
 sociale partners vertegenwoordigd in de Stichting van de Arbeid (één keer per maand in de zogenaamde

‘regiegroep’ voor het gehele SZW-beleidsterrein. SWZ is toehoorder bij de werkgroepen WAV en
Steunpunt RIE);

 vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemers (op allerlei niveaus);
 werkgevers (tweemaal per jaar in een werkgeverspanel om met werkgevers van gedachten te wisselen

over beleid(svorming);
 diverse organisaties in specifieke werkgroepen, bijeenkomsten of sessies die nodig worden geacht bij

wijziging regelgeving;
 organisaties die betrokken zijn bij beleidsprogramma’s;
 bedrijfstakken op basis van actuele thema’s of ontwikkelingen;
 enkele bedrijfstakken in meer periodiek informeel verband en met name rond het thema gezond en veilig

werken, waaronder:
 de bouwsector (Bouwend Nederland);
 de metaalsector (metaalunie en FME);
 de asbestsector;
 de sector Arbodienstverlening (o.m. OVAL);
 deelname (als toehoorder) bij werkgroepen Stichting van de Arbeid (Wav en Steunpunt RI&E).

Naast voornoemde overleggen zijn er vele andere momenten waarop er overleg en/of samenwerking plaatsvindt
tussen organisaties en met het ministerie van SZW op het terrein van het SZW beleid. Handhaving en toezicht
kunnen aan de orde komen tijdens deze overleggen of tijdens de samenwerking.

In verband met de omvang van het onderzoek is niet nader onderzocht in hoeverre in de voornoemde gremia
het thema handhaving aan de orde komt.

318 Dit valt verder ook buiten de scope van dit onderzoek.
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4.2.3. Overleggremia en samenwerking Inspectie SZW
De Inspectie SZW werkt met verschillende organisaties samen. Veelal liggen er convenanten of
samenwerkingsovereenkomsten ten grondslag aan de samenwerking met deze organisaties. Voorbeelden
hiervan zijn:

 samenwerkingsafspraken met onder andere SodM, ILT en de Belastingdienst voor het bevorderen van
effectieve en efficiënte handhaving middels informatie-uitwisseling en kennisdeling, afstemming over
toezichtprogramma’s, gezamenlijk of gecoördineerd optreden en de ontwikkeling van strategische
instrumentaria en risicoanalyses;

 UWV voor gegevensuitwisseling ten behoeve van de handhaving van de Wav;
 convenant LSI voor de inzet van interventieteams en het uitwisselen van informatie in dat kader;
 convenant Liec voor samenwerking en informatie-uitwisseling met betrekking tot georganiseerde

criminaliteit.

In tabel 4-1 zijn de partijen weergegeven waarmee de Inspectie SZW middels een convenant of
samenwerkingsovereenkomst afspraken heeft gemaakt in relatie tot de Arbowet, Atw en Wav. Per partij is
middels een ‘X’ aangegeven waarop de afspraken betrekking hebben. Het merendeel van de afspraken betreft
afspraken over de samenwerking in het algemeen (wijze van samenwerking, doelstelling et cetera) en over
informatie-uitwisseling in het bijzonder (wanneer en waarover wordt informatie uitgewisseld, privacy en
geheimhouding.319

319 Analyse PwC op basis van beschikbaar gestelde documentatie door de Inspectie SZW met betrekking tot convenanten en
samenwerkingsafspraken.
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Tabel 4-1 Overzicht van de partijen waarmee en de onderwerpen waarover de Inspectie SZW in een convenant of samenwerkingsovereenkomst afspraken heeft
gemaakt320

Samenwerking
algemeen

Kosten inzet
personeel en
materieel

Veiligheid Informatie-
uitwisseling

Deelname aan
en/of faciliteren
van opleidingen

Commu-
nicatie

ILT
O.a. afspraken over gezamenlijke inspecties, wijze van
organisatie, ontwikkeling van instrumentarium, het uitvoeren
van risicoanalyses en afstemming over toezichtprogramma’s.

X X

SodM

O.a. afspraken over activiteiten uitgevoerd door SodM,
werkwijze en verslaglegging, maar ook m.b.t. de inzet van
specialistische ondersteuning vanuit de Inspectie SZW en
gezamenlijke inspecties.

X

Deelname van
inspecteurs SodM
aan opleidingen bij
de Inspectie SZW

Belastingdienst
O.a. afspraken over gezamenlijke onderzoeken, wijze van
organisatie, ontwikkeling van instrumentarium, het uitvoeren
van risicoanalyses en afstemming over toezichtprogramma’s.

X X

UWV Werkbedrijf X
Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers

Afspraken over informatie-uitwisseling en de overlegstructuur
ten behoeve hiervan.

X

Belastingdienst/Douane
(ladingregie zeehavens)

O.a. afspraken over regievoering, opstellen van een gezamenlijk
handhavingsplan en ontwikkeling van nieuwe werkwijzen.

X X

Zeehavenpolitie
O.a. afspraken over het volgen van werkinstructies en
processchema’s. Vastlegging van evaluatiemomenten na
onderzoek bij arbeidsongevallen.

X

Onderzoeksraad voor
veiligheid

Afspraken over wijze van afstemming en overleg ten behoeve van
onderzoeken.

X

Samenwerkingspartners
in het kader van
Liec/RI&EC

O.a. afspraken over rapportagemomenten, verstrekken van
advies en de aansturing en organisatie in het kader van de
LIEC/RI&EC-structuur.

X
Inzet en
ondersteuning
door de Politie

X

OM en BOD’en in het
kader van het
handhavingsarrangeme
nt

Afspraken over procedurele zaken waaronder
voortgangsbewaking en evaluatiemomenten, wijze van
aanleveren van informatie.

X X

Samenwerking ten
behoeve van onder meer
REACH

Afspraken over de wijze van organisatie en beleggen van taken
en bevoegdheden.

X X X

Samenwerkingspartners
Interventieteams (LSI-
structuur)

Afspraken over verslaglegging en evaluatie alsmede over de wijze
van organisatie en het beleggen van taken.

X X X

320 Analyse PwC op basis van beschikbaar gestelde documentatie door de Inspectie SZW met betrekking tot convenanten en samenwerkingsafspraken.



PwC Pagina 102 van 186

Hierna worden verschillende samenwerkingsverbanden en overleggremia besproken. Aangegeven is, indien
bekend, waarover afspraken zijn gemaakt en of de samenwerking of het overleggremium is geëvalueerd. Deze
beschrijving is niet-limitatief.

Samenwerking Inspectie SZW met andere toezichthouders
Naast de Inspectie is ook een aantal andere actoren bevoegd om toezicht te houden op (aspecten van)
(sommige) arbeidswetten. De rollen van de belangrijkste medetoezichthouders, ILT en SodM, zijn beschreven
in paragraaf 4.1.1. van dit rapport.

Tijdens de rondetafelbijeenkomst met inspecties is aangegeven dat regelmatig afstemming plaatsvindt, op
verschillende niveaus, tussen de Inspecties. Dit betreft zowel andere Rijksinspecties, inspecties bij andere
overheden en (arbeids)inspecties uit andere (EU-)landen. Zo vindt er op het niveau van de inspecteurs
uitwisseling plaats van informatie en wordt bijvoorbeeld casuïstiek besproken. In interviews is aangegeven dat
deze samenwerking verder geïntensiveerd kan worden.

De meerwaarde van samenwerking wordt door alle betrokkenen gezien, zeker gelet op het feit dat de Inspecties
allen beschikken over beperkte capaciteit; samenwerking kan dan leiden tot efficiencywinst. Overigens is in het
kader van de voordelen van samenwerking aangegeven dat men zich niet rijk moet rekenen “niet elk
boeterapport leidt tot een boete”.

Daarnaast werkt de Inspectie samen met de andere dertien Rijksinspecties en de Douane in het programma
Vernieuwing Toezicht. Het doel van deze samenwerking is om:321

 effectiever en efficiënter toezicht te houden; en
 de toezichtlasten voor het bedrijfsleven met 25 procent te verlagen.

Via verschillende activiteiten wordt beoogd de samenwerking te vergroten. Het programma wordt geëvalueerd.
De uitkomst van eerdere evaluaties heeft geleid tot aanpassing van het opleidingsprogramma van de
Inspectieraad. Het is niet bekend in hoeverre de overleggremia die onderdeel uitmaken van het programma
geëvalueerd zijn.

Samenwerking met de NVWA
De ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn in de Aanwijzingsregeling
toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
bevoegd verklaard om toezicht te houden op de naleving van de Arbowet en de ATW in de horecasector en de
Arbowet “met betrekking tot arbeid verricht in verband met het in bedrijf nemen en houden van een
waterinstallatie die water in äerosolvorm in de lucht kan brengen” 322. De NVWA heeft aangegeven dat zij in de
periode 2006-2010 actief toezicht heeft gehouden op naleving van de Arbowet en ATW in de horecasector. Dit
is steeds gebeurd op basis van een door (destijds) de Arbeidsinspectie aangegeven prioritering van specifieke
Arbo-thema’s en soorten horecabedrijven, gebaseerd op de jaarlijkse werkplannen.

Het toezicht op de Arbowet is geen kernactiviteit van de NVWA; samenwerking en afstemming tussen de
Inspectie SZW en de NVWA is derhalve noodzakelijk.

Hieronder merken wij tot slot nog een aantal zaken op over de praktijk van het toezicht door ILT en SodM.

Tijdens de rondetafelbijeenkomst van toezichthouders is aangegeven dat de rol die inspecteurs van het SodM
spelen in hun sector vooral corrigerend’ is, onder andere naar aanleiding van inspectiebevindingen en
beoordeling van documenten. Het aantal boeterapporten dat voor deze sector wordt opgesteld is beperkt. In
2015 ging het om twee waarschuwingen Arbowet, en vier boeterapporten over ernstige ongevallen. 323

Zowel voor de ILT als het SodM geldt dat de Inspectie geen toezicht uitvoert in de aan deze inspecties
toegewezen specifieke sectoren. Wel kan het zo zijn dat er sprake is van een specifieke of bijzondere situatie in
de sector of bij een bedrijf. In dat geval kunnen de ILT en het SodM de hulp van de Inspectie SZW inroepen.

321 https://www.inspectieszw.nl/organisatie/werkwijze/samenwerking
322 http://wetten.overheid.nl/BWBR0011673/2017-04-05
323 SodM (2015). Jaarverslag.
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Tot slot komt uit de interviews naar voren dat andere inspecties, gelet op de complexiteit van de Arbowet, niet
altijd op een zelfde wijze toezicht (kunnen) houden op de bepalingen in de wet, zoals dat dat door de Inspectie
SZW wordt gedaan. Dit kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de omstandigheden en ervaringen met het bedrijf.
Ook het up-to-date houden van het kennisniveau is hierbij een aandachtspunt.

Samenwerking Inspectie SZW met andere partijen
4.2.3.2.1. Samenwerking in het kader van de aanpak schijnconstructies

In het kader van de aanpak schijnconstructies en voor het opsporen van gefingeerde dienstverbanden werkt de
Inspectie SZW samen met verschillende partijen. In 2016 zijn er, mede naar aanleiding van pilots, aanvullende
afspraken gemaakt met de IND, Belastingdienst en het UWV en is de informatie-uitwisseling met dienst Justis
en de Kamer van Koophandel over veelplegers verbeterd. Verder is afgesproken dat de IND meldingen van
vermoedelijk gefingeerde dienstverbanden doorgeeft aan de inspectie. 324 De aanpak van schijnconstructies
wordt gemonitord en op basis van de resultaten vinden aanpassingen van het programma plaats. De Wet
aanpak schijnconstructies wordt in 2018 geëvalueerd.

4.2.3.2.2. Samenwerking in het kader van Interventieteams

De Inspectie SZW werkt ook samen in zogenaamde interventieteams, onder meer ten behoeve van de aanpak
van schijnconstructies maar ook bij de aanpak van overtredingen van de arbeidswetten in onder meer de
schoonmaakbranche.

“Een interventieteam is een tijdelijk samenwerkingsverband, in de vorm van een projectorganisatie, tussen
twee of meer van de bij het Convenant aangesloten convenantpartners, waardoor het integraal
overheidsoptreden ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude,
uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden zoals door
de Landelijke Stuurgroep Interventieteams aangeduid, gestalte krijgt.”325

De samenwerking is vastgelegd in een convenant. Dit convenant is onlangs herzien. De reden hiervoor is dat de
samenwerking in interventieteams zich inmiddels ook uitstrekt tot de aanpak van overtredingen van onder
meer de Arbeidstijdenwet (ATW). Daarnaast is sinds 2017 de IND toegetreden als samenwerkingspartner, ter
bestrijding van de geconstateerde fraude binnen haar domein, bijvoorbeeld waar het gaat om vreemdelingen of
(erkende) referenten.326

De betrokken convenantpartners zijn, naast de Inspectie SZW, de Belastingdienst (Belastingen en Toeslagen),
UWV, SVB, OM, IND, politie en gemeenten. De kosten van de samenwerking binnen de interventiestructuur,
zowel qua inzet van personeel als van apparatuur, worden door de samenwerkingspartners zelf gedragen.

Binnen interventieteamprojecten kunnen, op basis van de geldende wet- en regelgeving, (persoons)gegevens
gedeeld worden. Daarnaast is het mogelijk om in het kader van interventieteamprojecten gebruik te maken van
het instrument SyRI ten behoeve van het koppelen van (persoons-)gegevens. SyRI is een instrument waarmee
in een beveiligde omgeving op een zorgvuldige manier data worden gekoppeld en vervolgens geanalyseerd,
zodat risicomeldingen kunnen worden gegenereerd.327

De gegevensverwerking in SyRI gebeurt onder verantwoordelijkheid van de minister van SZW. Overigens
worden door de politie en het OM geen gegevens verstrekt in dit kader. Vanuit een samenwerkingsverband van
publieke toezichthouders kan een verzoek tot gebruik van SyRI worden gedaan. De Inspectie SZW kan in haar
rol van toezichthouder eveneens, samen met anderen, een verzoek tot inzet van SyRI indienen.

324 Kamerstuk, 2015/16, 17 050, nr. 522. En Inspectie SZW (2016). Jaarverslag.
325 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-
20624.html?zoekcriteria=%3Fzkt%3DUitgebreid%26pst%3DStaatscourant%26vrt%3Dbeveiliging%26zkd%3DInDeGeheleT
ext%26dpr%3DAlle%26spd%3D20130725%26epd%3D20130725%26sdt%3DDatumPublicatie%26ap%3D%26pnr%3D1%26
rpp%3D10&resultIndex=4&sorttype=1&sortorder=4
326 Jaarplan interventieteam.
327 NvI, bij besluit SyRI, 2014, nr. 320. Besluit wijziging SUWI in verband met regels voor fraudeaanpak door
gegevensuitwisselingen en het effectief gebruik van binnen de overheid bekend zijnde gegevens met inzet van SyRI.
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De samenwerking in de interventieteams is geëvalueerd in 2007328 en in 2013.329 De evaluatie in 2013 betrof
een zelfevaluatie. De belangrijkste uitkomsten uit deze laatste evaluatie zijn:

 behoefte aan flexibiliteit en de mogelijkheid tot herprioritering van de beschikbare capaciteit die vanuit
de verschillende organisaties beschikbaar wordt gesteld voor deelname aan de interventieteams;

 belang van informatiedeling en inzet op analysecapaciteit voor onderzoek naar inhoudelijke thema’s en
fenomenen;

 betrokkenheid van aanvullende partners als DUO en de IND.

De interventiestructuur is mede naar aanleiding van bovenstaande evaluaties herzien.

4.2.3.2.3. Afstemming met het ministerie van SZW

Daarnaast is er sprake van samenwerking, afstemming en informatie-uitwisseling tussen de Inspectie en het
ministerie van SZW. Dit gaat zowel om de voorbereiding van wet- en regelgeving, maar ook tussentijds over
beleid, de aanpak van de Inspectie of in het geval van specifieke signalen (zoals bijvoorbeeld de toename van het
aantal arbeidsongevallen).

Met betrekking tot de samenwerking tussen het departement en de Inspectie SZW is in de interviews naar
voren gekomen dat de afstemming over de rol die respectievelijk de Inspectie of het beleidsdepartement heeft
met betrekking tot communicatie en voorlichting aan bedrijven over de arbeidswetten verbeterd kan worden.
Er zijn meerdere 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.

In de praktijk blijkt er soms overlap te zijn tussen de communicatie-uitingen. Er is niet een centrale plek waar
alle informatie over de naleving en handhaving van de arbeidswetten is te vinden, er zijn verschillende websites
met deels dezelfde informatie – veelal op een ander abstractieniveau – en deels andere meer of minder
gedetailleerde informatie. De informatie is gefragmenteerd en verspreid over verschillende bronnen
weergegeven.

4.2.3.2.4. Afstemming en samenwerking rondom de ontwikkeling van instrumentaria met TNO

Als het gaat om het ontwikkelen van instrumentaria en het delen van kennis blijkt dat zowel TNO als de
Inspectie SZW hier aandacht voor hebben. 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. Beide partijen hebben hier
immers een rol in.

4.2.3.2.5. Samenwerking en contact met werkgevers- en werknemersorganisaties

Verder heeft de Inspectie regelmatig contact met werkgevers- en werknemersorganisaties, zowel op
programmaniveau (ter stimulering van de naleving) als op directeurenniveau (strategisch). Uit de gesprekken is
naar voren gekomen dat de Inspectie SZW en de directeuren van zowel werknemers- als werkgeversorganisaties
elkaar ook buiten de reguliere overleggen om weten te vinden.

Uit de interviews met brancheorganisaties en uit de rondetafelbijeenkomsten met de sectoren bouw en metaal
is gebleken dat de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de Inspectie en de branches
geïntensiveerd mag worden. Te denken valt aan meer communicatie over en inzicht in inspectieresultaten en
specifieke misstanden in de branche, zodat de brancheorganisaties dit onder de aandacht kunnen brengen van
hun leden en/of hierop een aanpak kunnen ontwikkelen. Specifiek is aangegeven dat de brancheorganisaties
graag meer afstemming zien c.q. toe willen werken naar een gezamenlijke aanpak, waarbij de
brancheorganisaties en de Inspecties SZW ieder vanuit de eigen rol een bijdrage leveren aan de naleving en

328 Inspectie Werk en Inkomen (2007). Effectiviteit van interventieteams. Verkennende studie naar handhaving door
interventieteams; Zenc, Kennisland (2007). Impuls voor de Interventieteams – Rapportage in opdracht van het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
329 Voorstel voor een nieuwe LSI structuur, 22 oktober 2013.
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handhaving van de arbeidswetten door bedrijven. Ook is aangegeven dat er behoefte is aan afstemming over de
interpretatie van nieuwe wetgeving.

4.2.3.2.6. Samenwerking en informatie-uitwisseling met het UWV

Het UWV werkt onder meer samen met het ministerie van SZW en de Inspectie SZW in het kader van de
uitvoering van de Wav. Er vindt overleg plaats met het ministerie ten behoeve van beleidsvorming en ten
behoeve van signalering. Ook met de Inspectie SZW is contact als het gaat over de uitvoering van de Wav en
specifiek de vraag of er een tewerkstellingsvergunning verstrekt is. Hierna wordt beschreven hoe de uitvoering
van de Wav door het UWV is vormgegeven. Daarna wordt ingegaan op het thema samenwerking en informatie-
uitwisseling.

Een tewerkstellingsvergunning (twv) in het kader van de Wav dient aangevraagd te worden bij het UWV. Een
gecombineerde vergunning voor verblijf en tewerkstelling wordt aangevraagd bij de IND. Vanuit het UWV is de
afdeling ArbeidsJuridische Dienstverlening (AJD) verantwoordelijk voor het behandelen van de aanvragen voor
een twv. Ook geeft deze afdeling arbeidsmarktadvies aan de IND ten behoeve van de uiteindelijk door de IND te
verstrekken gecombineerde vergunning. Een adviesverzoek vanuit de IND wordt aan dezelfde voorwaarden
getoetst als een aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning die rechtstreeks bij het UWV wordt ingediend.

Het UWV toetst of klanten voldoen aan de wettelijke eisen voor vergunningverlening en kan nadere uitvraag
doen bij werkgevers. Zo mag er geen aanbod uit Nederland of de EER aanwezig zijn of kunnen worden opgeleid
om de vacature te vullen (arbeidsmarkttoets). Hiervoor wordt door het UWV samengewerkt met het
Werkbedrijf. Een werkgever moet de vacature gemeld hebben bij het UWV, ook wordt nagegaan of er
kandidaten zijn doorverwezen (maar niet zijn aangenomen). Het totaal aanwezige aanbod voor bepaalde
functies wordt meegenomen bij de beoordeling. Tot slot moet de werkgever het geldende cao-loon en ten
minste het minimumloon betalen en zorgen voor passende huisvesting.

Voor een aantal groepen geldt dat niet getoetst wordt op de aanwezigheid van prioriteit genietend aanbod – dit
is de beperkte toets. De uitzonderingen die hiervoor gelden zijn openomen in de wet.

Zo gelden in het kader van de regeling Aziatische horeca soepelere regels als het gaat om de aanvraag van een
twv. Deze regels gelden vanaf 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2019. Met deze regeling wordt beoogd een maximum
aantal Aziatische koks tijdelijk in Nederland te laten werken. Voor het UWV betekent dit onder meer dat er in
dit geval niet gekeken wordt naar de aanwezigheid van prioriteit genietend aanbod.330

Daarnaast zijn er uitzonderingen gemaakt op de vereiste dat iemand in het bezit moet zijn van een
tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning. In sommige gevallen dient enkel een melding gedaan
te worden door de werkgever van het feit dat er een werknemer van een derde land werkzaam is binnen het
bedrijf.

In het kader van de pilot kennisindustrie (zie voor meer informatie hierover bijlage E.1.3.1) kon tot 1 juli 2017
een project gemeld worden bij het UWV door de werkgever. Als het project werd toegelaten tot de regeling, kon
een werkgever volstaan met het melden van het aantal werknemers dat in Nederland werk verricht bij het
UWV. Deze pilot is per 1 juli 2017 permanent geworden, door invoering van de regeling internationale
handelscontacten.

De geldigheidsduur van een twv of gvva is maximaal 3 jaar. Bij een beperkte toets is dit maximaal 3 jaar, bij een
volledige arbeidsmarkttoets is de duur maximaal 1 jaar.

Een werkgever die het niet eens is met de beslissing van het bureau AJD van het UWV, kan een bezwaarschrift
indienen. Dit bezwaarschift wordt afgehandeld door het team Bezwaar en Beroep van het UWV. Vervolgens kan
er nog beroep en hoger beroep ingesteld worden als partijen het niet eens worden over de beslissing. Bezwaar
en beroep tegen de gvva wordt door de IND behandeld, voor het arbeidsgedeelte vraagt de IND advies aan het
UWV.

In de afgelopen jaren is het aantal verleende vergunningen met bijna de helft afgenomen. De belangrijkste
verklaring hiervoor is de uitbreiding van de EU waardoor het bijvoorbeeld niet meer noodzakelijk is om voor

330 https://www.werk.nl/werk_nl/werkgever/wervingsadvies/werkvergunning/aziatische-horeca
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Polen, Roemenen of Bulgaren een vergunning aan te vragen (vanaf 2007 vrij verkeer van MOE-landers en vanaf
2014 vrij verkeer van Bulgaren en Roemenen). Daarnaast speelt de relatieve ruimte of krapte op de
arbeidsmarkt eveneens een rol (met andere woorden is er prioriteit genietend aanbod). Ook de uitbreiding van
het aantal uitzonderingen in de BuWav voor de aanvraag van een twv speelt een rol.

Figuur 4-2 Aantal verleende vergunningen door het UWV331

4.2.3.2.7. Reflectie op de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen UWV en Inspectie SZW

Het UWV is afhankelijk van de informatie die het ontvangt van andere partijen en/of opvraagt bij andere
partijen om te kunnen bepalen of een vergunning aan een werkgever verstrekt kan worden dan wel of een
vergunning ingetrokken dient te worden. Een weigeringsgrond voor het verstrekken of intrekken van een
vergunning kan zijn dat een bedrijf een boete opgelegd heeft gekregen in het kader van een overtreding van de
arbeidswetten.

Het UWV heeft derhalve informatie nodig van en/of dient dit op te vragen bij de Inspectie SZW (en het OM),
om op basis daarvan een afweging te kunnen maken over de toepassing van deze zogenaamde ‘kan’-bepaling.
Uit de interviews is naar voren gekomen dat er beperkt sprake is van actieve uitwisseling van informatie tussen
de partijen; in overleg tussen het UWV, de Inspectie en het ministerie van SZW is bij de inwerkingtreding van
de wet afgesproken om de ‘kan’-bepaling terughoudend toe te passen. Het gevolg hiervan is dat het UWV niet
standaard controleert of er een boete opgelegd is. Overigens is afgesproken dat deze facultatieve weigeringsrond
alleen ingezet wordt door het UWV bij ‘ernstige overtredingen’. Sinds de herziening van de Wav zijn geen twv's
geweigerd op grond van een eerder opgelegde boete. Alleen in het kader van het eerder genoemde Convenant 332

en de daarbij behorende ministeriële regeling voor de Aziatische horeca333 zijn aanvullende afspraken gemaakt
tussen het UWV en de Inspectie SZW en is het, in het kader van deze ministeriële regeling, voorgekomen dat
een twv is geweigerd334.

Kennisdeling Inspectie SZW
Intern binnen de Inspectie SZW, maar ook extern met andere organisaties is sprake van uitwisseling van
kennis. Voorbeelden van kennisdeling zijn:

 De Inspectieraad vervult een rol in het verbinden van Inspecties en het ontwikkelen van nieuwe
inzichten. Zo draagt de Inspectieraad onder andere bij aan professionalisering middels specifieke
cursussen. Daarnaast was er een initiatief gericht op het ontwikkelen van een gezamenlijke
kennisagenda. Deze agenda is uiteindelijk niet gerealiseerd.

 Het programma Handhaving en Gedrag richt zich op de ontwikkeling en verspreiding van
wetenschappelijke kennis over gedrag in relatie tot regelnaleving. Vanuit verschillende disciplines van de
wetenschap benadert het programma beleids- en handhavingsvraagstukken. Het programma is een
interdepartementaal samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst, ILT, NVWA, Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ), Inspectie SZW en het CCV. Verschillende onderzoeken zijn inmiddels
gepubliceerd en onder de aandacht gebracht via (interne) campagnes en flyers.

 In de praktijk zijn er overleggen tussen de inspecteurs van verschillende inspecties om ‘zaken’ te
bespreken, en zodoende kennis- en ervaring uit te wisselen.

331 Ministerie van SZW. Rijksjaarverslagen 2010-2016.
332 Staatscourant, nr. 30765, 31 oktober 2014.
333 Staatscourant, nr. 27559, 30 september 2014.
334 Zie onder meer uitspraken: Raad van State (17 oktober 2016). ECLI:NL:RVS:2016:2726 en Raad van State (17 oktober
2016). ECLI:NL:RVS:2016:2725.
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 De afdeling Handhaving van de Inspectie beheert de interne kennisbank voor AMF en Arbo. Deze
kennisbank bevat alle informatie die van belang is voor een inspecteur (vakinhoud en juridische kennis).
Deze kennisbank is ook door inspecteurs op afstand te raadplegen, middels de mobiele inspectie-
applicatie.

 De interventietoolbox zoals door de Inspectie is ontwikkeld, bevat interventies die gebaseerd zijn op
wetenschappelijke inzichten en op de kennis van de inspecteurs. De interventietoolbox is intern te
raadplegen.

 Binnen de Inspectie SZW is het mogelijk dat medewerkers van andere afdelingen met elkaar meelopen,
om zo van elkaar te leren. Daarnaast vinden er ook uitwisselingen van medewerkers plaats met Inspecties
in het buitenland, dit om zo nieuwe kennis en ervaring op te doen.

Overigens werkt de Inspectie ook nauw samen met universiteiten en biedt zij de mogelijkheid aan om stage te
lopen. Op deze wijze wordt wetenschappelijke kennis direct benut binnen de organisatie.

4.3. Internationaal
Sinds de uitbreiding van de EU in 2007 en het vrije verkeer van werknemers voor Polen vanaf 2007 en voor
Roemenië en Bulgarije vanaf 2014 is er sprake van een toenemende arbeidsmobiliteit, mede als gevolg van
verschillen in welvaart, hoogte van premies en (minimum) loonniveaus. Daarnaast kunnen bedrijven steeds
gemakkelijker hun productie elders organiseren. Het houden van toezicht is door internationalisering
ingewikkelder geworden; de informatiepositie van de Inspectie over landsgrenzen heen is veelal minder goed en
de wetgeving verschilt per land.335

De Inspectie geeft in haar jaarplan voor 2016 aan dat zij “bijdraagt aan de gedachtevorming over de Europese
arbeidsmarkt en de vraagstukken die de open markt oplevert voor inspectiediensten”.

Hierna wordt beschreven welke activiteiten de Inspectie verricht als het gaat om handhaving van de
arbeidswetten. Hierbij wordt met name ingegaan op de verschillende samenwerkingsverbanden die in dit kader
zijn ingesteld.

4.3.1. Internationale verdragen en richtlijnen: input op beleid
De Inspectie SZW deelt haar kennis en inzichten met het ministerie van SZW ten behoeve van de opzet en
implementatie van richtlijnen zoals door de Europese Unie voorgesteld worden. Specifiek op bijvoorbeeld de
handhavingsrichtlijn heeft de Inspectie samengewerkt met het ministerie. Voor Europese richtlijnen is geen
specifiek format beschikbaar zoals wel voor Nederlandse wetgeving is opgesteld in het kader van de U&H-toets.

Daarnaast heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) principes
ontwikkeld voor goed toezicht en inspectie. Deze principes of beginselen vormen een overkoepelend raamwerk
waarmee wordt bijgedragen aan het verbeteren van de implementatie en naleving van wetgeving door het
uitvoeren van inspecties; de inspecties worden effectiever en efficiënter uitgevoerd en zijn minder belastend
voor degenen die geïnspecteerd worden.336 De door de OESO opgestelde principes zijn door de Inspectieraad
vertaald naar de Nederlandse situatie. Het is uit beleidsdocumenten niet op te maken op welke wijze de
principes door het ministerie van SZW of de Inspectie SZW zijn meegenomen in beleid.

4.3.2. Samenwerking internationaal
Internationaal werkt de Inspectie samen met verschillende organisaties en neemt zij deel aan verschillende
samenwerkingsverbanden. In deze paragraaf worden de organisaties en/of samenwerkingsverbanden
beschreven die in dit kader relevant zijn. De indeling van de overleggen en samenwerkingsverbanden kent een
splitsing: enerzijds zijn er overleggen gericht op arbeidsmarktfraude en anderzijds zijn er overleggen en
samenwerkingsverbanden die meer gericht zijn op het thema gezond en veilig werken.

Mede als gevolg van internationalisering van arbeid is er sprake van een toename van de coördinatie en
samenwerking tussen arbeidsinspecties in de EU-lidstaten in relatie tot internationale arbeidswetgeving. Dit

335 Jaarplan 2017. Inspectie SZW.
336 OECD (2014). Regulatory Enforcement and Inspections: OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy. OECD

publishing.
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blijkt onder meer uit de oprichting van het Platform tegen grensoverschrijdend zwartwerk, de
Handhavingsrichtlijn bij de Detacheringsrichtlijn en de ‘Labour mobility package’ als onderdeel van het
werkprogramma van de Europese Commissie. Daarnaast is er in het kader van het EU-voorzitterschap van
Nederland in het eerste halfjaar van 2016 extra aandacht geweest voor internationale samenwerking, tijdens
een congres en een conferentie voor toezichthouders.

Samenwerking rondom het thema gezond en veilig werken
Senior Labour Inspectors Committee (SLIC)

De Inspectie neemt deel aan het Senior Labour Inspectors Committee (SLIC). Dit comité is formeel in 1995 bij
besluit van de Europese Commissie ingesteld en bestaat uit vertegenwoordigers van de arbeidsinspecties van de
lidstaten.337 Het comité komt eens per zes maanden bijeen in de lidstaat die op dat moment EU-voorzitter is.
Het comité adviseert op verzoek van de Commissie of op eigen initiatief over vraagstukken met betrekking tot
en/of die raken aan toezicht op de naleving van de gemeenschappelijke wetgeving inzake gezondheid en
veiligheid op het werk.

De belangrijkste doelstellingen van het Comité zijn:338

 definiëren van gemeenschappelijke beginselen van de inspectie op het gebied van gezondheid en
veiligheid op het werk en het ontwikkelen van evaluatiemethoden van de nationale systemen voor
arbeidsinspectie in het licht van deze beginselen;

 bevorderen van een betere kennis en wederzijds begrip van de verschillende nationale systemen en
praktijken van de arbeidsinspectie, de methoden en het juridisch kader voor acties;

 ontwikkelen van uitwisseling van ervaringen tussen nationale arbeidsinspecties met betrekking tot
het toezicht op de toepassing van het afgeleide Gemeenschapsrecht inzake de gezondheid en veiligheid op
het werk, met het oog op de consistente naleving daarvan;

 bevorderen van de uitwisseling van inspecteurs tussen de nationale overheden en de samenstelling
van opleidingsprogramma’s voor inspecteurs;

 opstellen en publiceren van documenten ter facilitering van de activiteiten van de inspecteurs;
 ontwikkelen van een betrouwbaar en doeltreffend systeem voor de snelle uitwisseling tussen

arbeidsinspecties van informatie met betrekking tot eventuele problemen bij het toezicht op de naleving
van de Gemeenschapswetgeving inzake de gezondheid en veiligheid op het werk;

 opzetten van een actieve samenwerking met de arbeidsinspecties van derde landen ter
bevordering van het door de Gemeenschap op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk
verrichte werk en van de oplossing van eventuele grensoverschrijdende problemen;

 bestuderen van de mogelijke weerslag van ander communautair beleid op de activiteiten van de
arbeidsinspecties op het gebied van de gezondheid en veiligheid op het werk en op dat van de
arbeidsomstandigheden.

Aan de hand van een driejarig werkprogramma wordt vorm en inhoud gegeven aan de activiteiten van het SLIC.
Er kunnen werkgroepen ingesteld worden om uitvoering te geven aan de activiteiten in het werkprogramma.

Het SLIC organiseert onder meer themadagen en geeft handleidingen en handboeken uit, bijvoorbeeld over
bevordering van de veiligheidscultuur in kleine bedrijven. Verder is in 2014 in alle Europese lidstaten een
voorlichtingscampagne gevoerd over het voorkomen van val- en uitglijdgevaar. In Nederland is deze campagne
gevoerd in de sectoren metaal(bewerking), horeca en industriële schoonmaak. 339 Daarnaast zijn in 2015 de
beginselen van de Inspectie op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk herzien. Het document
beschrijft de beginselen die, idealiter, door alle lidstaten worden toegepast om de implementatie en naleving
van EU wetgeving te realiseren. De beginselen gaan onder meer in op de competenties en onafhankelijkheid van
inspecteurs, plannen en monitoren van jaarlijkse inspectieplannen, werkinstructies voor inspecteurs en interne
en externe communicatie.340

337 Commissie Besluit 95/319/EG
338 Commissie Besluit 95/319/EG
339 Jaarverslag Inspectie SZW 2014.
340 SLIC 13 november 2015. Common principles for labour inspection in relation to health and safety in the workplace.
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Samenwerking rondom het thema arbeidsmarktfraude
4.3.2.2.1. Platform tegen grensoverschrijdend zwartwerk

Het Europees Platform tegen grensoverschrijdend zwartwerk, opgericht in 2016, draagt bij aan het bevorderen
van fatsoenlijk werk op de Europese arbeidsmarkt.341 Toezicht en handhaving zijn in dit kader belangrijke
instrumenten. De belangrijkste doelstellingen van het initiatief zijn het bestrijden van zwartwerk door de
samenwerking tussen relevante autoriteiten van de verschillende lidstaten te verbeteren, ‘best practices’ uit te
wisselen en gemeenschappelijke beginselen voor inspecties vast te stellen.

Het platform bestaat uit:

 (vertegenwoordigers van de) lidstaten; één senior ambtenaar per lidstaat;
 een vertegenwoordiger van de Commissie;
 de Europese sociale partners; maximaal twee werknemersleden en twee werkgevers.

Daarnaast zijn er enkele organisaties die deel kunnen nemen aan het platform, zij hebben een
‘waarnemersstatus’. Dit betekent dat zij advies kunnen geven, maar dat hun inbreng niet leidend is voor het
platform.

Voor de periode 2017-2018 is een werkprogramma opgesteld. Het werkprogramma beoogt de samenwerking
tussen lidstaten te bevorderen, de capaciteit van autoriteiten van de verschillende lidstaten om zwartwerk aan
te pakken en te verbeteren en het bewustzijn rondom zwartwerk te vergroten. De drie kernprioriteiten voor
2017 en 2018 zijn342:

 Samenwerking en gezamenlijke actie. Het platform draagt bij aan een verbetering van de
samenwerking tussen de leden van de platforms/waarnemers en aan het ontwikkelen van
instrumentaria.

 Wederzijds leren. Dit wordt gerealiseerd middel van peer learning en peer reviews.
 Vergroten van kennis. Dit omvat de compilatie van bestaande informatiebronnen als ook een

overzicht van operationele modellen en bedrijfsmodellen.

Voor elke prioriteit zijn activiteiten benoemd, de tools beschreven om deze activiteiten te realiseren – zoals
enquêtes, onderzoek, seminars en werkgroepen – en de input geformuleerd die hiervoor vanuit het Platform
noodzakelijk is.343 Daarnaast zijn in het werkprogramma twee sectoren benoemd, bouw en transport, waarvoor
aanvullende activiteiten worden ontplooid. Dit omdat in deze sectoren een grote kans op zwartwerk bestaat.

4.3.2.2.2. Eurodetachement-projecten en de Handhavingsrichtlijn bij de Detacheringsrichtlijn

De EU heeft wetgeving ontwikkeld om een goede werkomgeving voor gedetacheerde werknemers te
garanderen, de zogenaamde Detacheringsrichtlijn.344 Om de praktische uitvoering, toepassing en handhaving
van de Detacheringsrichtlijn te verbeteren, is in 2014 de Handhavingsrichtlijn 345 in werking getreden. Deze
Richtlijn bevat maatregelen die voor een betere handhaving van de EU-voorschriften inzake de detachering van
werknemers moeten zorgen. Ook biedt de richtlijn maatregelen om misbruik en omzeiling te voorkomen en
garanties voor de bescherming van de rechten van gedetacheerde werknemers. Deze richtlijn geeft ook de
rechtsgrondslag voor het gebruik van het Informatiesysteem Interne Markt (IMI) als het elektronische systeem
voor de uitwisseling van informatie over detachering van werknemers tussen bevoegde autoriteiten. 346 In
Nederland zijn de Handhavingsrichtlijn en de Detacheringsrichtlijn uitgewerkt in de Wet arbeidsvoorwaarden
gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU)347.

Gezien het belang van administratieve internationale samenwerking als het gaat om de implementatie en
praktijk van toezicht op en naleving van de wetgeving inzake detachering, zijn sinds 2010 verschillende
projecten geïnitieerd, gesteund door de Europese Commissie. Deze zogenaamde Eurodetachement-projecten

341 Besluit 2016/344/EU
342 European Platform Undeclared Work (2016). Work Programme 2017-2018.
343 European Platform Undeclared Work (2016). Work Programme 2017-2018.
344 Richtlijn 96/71/EG
345 Richtlijn 2014/67/EU
346 Richtlijn 2014/67/EU
347 Kamerstuk 2015/2016, 34408, nr. 1.
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worden gecoördineerd door de Franse overheidsorganisatie Institut National du Travail, de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle en de Europese Association Travail Emploi Europe Société.348 De drie projecten
betreffen de volgende activiteiten:

 training van inspecteurs en betrokken ambtenaren van liaisonbureaus met betrekking tot inspecties en
monitoring op detachering;

 bevorderen van samenwerking met de sociale partners en nationale overheden;
 acteren op concrete situaties inzake detachering van werknemers: ‘learning by doing’.

De Inspectie SZW heeft deelgenomen aan het laatstgenoemde project. In het jaarverslag 2014 schrijft zij
hierover:

“Onderdeel van het project was een internationale uitwisseling van inspecteurs. Het project heeft haar
buitenlandse netwerk van de aanpak van arbeidsmarktfraude bij detacheringen aanzienlijk versterkt.” 349

Voor de periode 2015-2017 is een nieuw project gestart met als doel het verbeteren van de toepassing en
naleving van de detacheringsrichtlijn. Specifiek is hierbij aandacht voor het inrichten van forums om ideeën uit
te wisselen met betrekking tot drie sectoren, namelijk bouw, landbouw en tijdelijk werk. Daarnaast wordt er
ook aandacht besteed aan de ‘operationele’ kant van samenwerking.350

4.3.2.2.3. Samenwerking pilot complexe situaties internationaal

De Inspectie heeft onder andere met de Belastingdienst, ILT en de SVB samengewerkt in een tweejarige pilot
om feitenonderzoek mogelijk te maken in complexe situaties van werken in twee of meer landen. Hierbij was
aandacht voor zowel arbeidsuitbuiting als ontduiking van premies.351

Opsporing
4.3.2.3.1. Europol en European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats (Empact)

Waar nodig werkt de inspectie samen met Europol. Zo werkt de Inspectie onder meer mee aan de Joint Action
Days van Europol om bewustwording in de EU over bijvoorbeeld arbeidsuitbuiting te vergroten. 352 Jaarlijks
organiseert Europol meerdere JAD’s gericht op verschillende thema’s. Daarnaast vervult de Inspectie de
trekkersrol bij één van de negen prioritaire thema’s rondom criminaliteit. Vanuit Europol wordt voor elk thema
een strategisch jaarplan, een European multidisciplinary platform against criminal threats (EMPACT) project
en een operationeel plan geïmplementeerd.353

4.3.2.3.2. Dutch desk

Voor de internationale component van uitbuiting en arbeidsmarktfraude voert de Inspectie overleg via de
Dutch desk met Europol en andere justitiële instanties van specifieke landen. 354

Informatie-uitwisseling
Op grond van de wettelijke verplichting tot samenwerking en informatiedelen kent de Inspectie een
‘Liaisonbureau’. De Inspectie SZW wisselt via deze Liasionstructuur op basis van de detacheringsrichtlijn
informatie uit met andere lidstaten over individuele zaken, waar werknemers tijdelijk in een andere lidstaat van
de EU werken vanuit een onderneming die in een andere lidstaat gevestigd is. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van het instrument IMI (zie paragraaf 3.4.4 over invordering).

348 http://www.eurodetachement-travail.eu (geraadpleegd op 3 mei 2017) en VP/2015/007/00116. Enhancing
administrative cooperation through coordinated transnational actions. December 2015 December 2017.
349 Inspectie SZW (2014). Jaarverslag.
350 VP/2015/007/00116. Enhancing administrative cooperation through coordinated transnational actions. December 2015
december 2017.
351 Jaarverslag 2015 Inspectie SZW
352 Jaarplan 2017 Inspectie SZW, p. 27.
353 Jaarplan 2017 Inspectie SZW, p. 27.
354 Jaarverslag 2015 Inspectie SZW.
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Tabel 4-2 Aantal ontvangen en verzonden verzoeken355

Informatieverzoeken verzonden naar
het buitenland

Informatieverzoeken ontvangen uit het
buitenland

2014 44 77

2015 38 70

De Inspectie gebruikt de ontvangen informatie, zoals loongegevens, arbeidscontracten en
achtergrondinformatie over wetgeving en handhaving, voor onderzoeken. De Inspectie verstrekt informatie
over Nederlandse bedrijven die diensten elders verrichten.

355 Inspectie SZW. Jaarverslagen 2014 en 2015.
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5. De handhaving van de
arbeidswetten in de praktijk van
drie arbeidsmarktsectoren

Voor dit onderzoek is de handhaving van de arbeidswetten nader bezien voor drie arbeidsmarktsectoren bouw,
metaal en schoonmaak. Deze drie sectoren zijn in overleg met de begeleidingsgroep vastgesteld. Belangrijke
overwegingen bij de keuze voor deze sectoren waren: er zijn meerdere risico’s op het gebied van
arbeidsmarktfraude en gezond en veilig werken aanwezig en er is sprake van een (langdurige) aanpak vanuit de
Inspectie SZW in deze sectoren. De beschrijving van de handhavingsaanpak in de drie sectoren betreft een
illustratie van de wijze waarop in de praktijk het handhavingsbeleid vorm krijgt.

Per sector bespreken wij achtereenvolgens (paragrafen 5.1 tot en met 5.3):

 de karakteristieken;
 het krachtenveld;
 de rol van het ministerie bij de bevordering van de naleving van de arbeidswetten;
 de rol van de Inspectie bij de bevordering van de naleving van de arbeidswetten;
 de rol van andere actoren bij de bevordering van de naleving van de arbeidswetten.

Ten slotte bespreken wij in paragraaf 5.4 de belangrijkste overeenkomsten en verschillen op het gebied van
handhaving tussen de drie sectoren.

Bij de beschrijving van de sectoren is door ons de nadruk gelegd op risico’s en de wijze waarop deze risico’s door
de sector zelf en door de inspectie SZW worden aangepakt. Dit wil echter niet per definitie zeggen dat deze
risico’s gelden voor de gehele bouw-, metaal- of schoonmaaksector en/of voor alle bedrijven in de sector. Bij het
interpreteren van de informatie in onderhavige paragrafen is derhalve enige terughoudendheid geboden – de
beschreven risico’s kunnen voor een beperkt aantal (sub)sectoren of type bedrijven gelden.

5.1. Bouw

5.1.1. Karakteristieken van de bouwsector en recente
ontwikkelingen

In de bouwsector werken circa 400.000 werknemers, 110.000 zelfstandigen en meer dan 10.000
uitzendkrachten.356 Op een bouwplaats zijn daarnaast vaak werknemers uit andere sectoren werkzaam, in 2009
naar schatting 200.000 werknemers uit de metaal, schoonmaak en landbouw.357 De bouwsector zorgt daarmee
voor ongeveer 8,6% van het totaal aantal banen in Nederland (6,2% werkzaam in de bouw358, 2,4% werkzaam
op de bouwplaats, maar in de categorie metaal, schoonmaak en landbouw359).

De bouwsector bestaat uit drie hoofddeelsectoren, te weten:

1. algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling;
2. grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet);
3. gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw.

Deze drie hoofddeelsectoren zijn verder in te delen in verschillende subdeelsectoren zoals afbouw, infra,
meubel, mortel, natuursteen, dakdekkers, parket, schilders, timmerindustrie,360 (zie de SBI-indeling via CBS.nl

356 https://www.inspectieszw.nl/sectoren/bouw geraadpleegd op 25 juli 2017.
357 Inspectie SZW (2012). Sectoraanpak Bouw 2012-2016.
358 400.000+110.000+10.000/8403000 (=totaal werkzame beroepsbevolking uit CBS,2017, voor het jaar 2016) = 6,2%.
359 200.000/8361000(=totaal werkzame beroepsbevolking uit CBS, 2017, voor het jaar 2009) = 2,4%.
360 https://www.fnvbouw.nl/cao.



PwC Pagina 113 van 186

voor een compleet overzicht van de deelsectoren).361 Veel van de werkzaamheden in de sector bouw bestaan uit
activiteiten gerelateerd aan het creëren en bewerken van fysieke objecten zoals woningen, gebouwen en fysieke
infrastructuur met behulp van gereedschap en machines.

Projectmatig werken
De bouw kenmerkt zich door een projectmatige aard van werken. Elk bouwproject kent verschillende fasen
waar in wisselende samenwerkingsverbanden wordt gewerkt en waar verschillende disciplines bij betrokken
zijn. Binnen en tussen de fasen wordt vaak met een groot aantal verschillende werkgevers en werknemers
samengewerkt. Wie wat doet, is sterk afgebakend, zowel tussen als binnen de verschillende fasen van het
bouwproces. Het is normaal dat bedrijven en hun werknemers werkzaamheden verrichten op locaties in andere
delen van het land. De objectgrootte is zeer uiteenlopend. Afhankelijk van de grootte van het object zal de
diversiteit aan hoofd-, neven- en onderaannemers toenemen. Op het gebied van arbeidsomstandigheden
ontstaan daardoor specifieke problemen. De scheiding van de fasen brengt met zich mee dat partijen
verschillende en beperkte verantwoordelijkheden hebben. Door de steeds wisselende samenwerkingsverbanden
wordt de integrale zorg voor het duurzaam verbeteren van arbeidsomstandigheden bemoeilijkt. 362

Afname aantal banen in de bouwsector
De bouwsector heeft van 2010 tot medio 2014 een ontwikkeling gekend waarbij het totale aantal banen is
afgenomen met ongeveer 20%; men spreekt dan ook van een crisis in de bouwsector in deze periode.
Gelijktijdig is een ontwikkeling te zien van een toename van het aantal zzp’ers in de sector met ongeveer 5%;
van het aantal zelfstandigen in de bouw is een groot deel zzp’er, in 2012 waren het er 99.000 en in 2016
107.000. 363

Voor de komende jaren wordt een groei van de sector verwacht zowel in termen van omzet als in termen van
dienstverbanden. In de periode vanaf 2014 is de vraag naar personeel in de bouw toegenomen als gevolg van
economische groei.364 Werkgevers kunnen als gevolg van de productiegroei de vraag niet bijhouden en
signaleren als belangrijk knelpunt bemensing en specifiek het tekort aan jonge vakmensen (veel personen in die
groep hebben tijdens de crisis hun baan verloren).365

Figuur 5-1 Arbeid in de bedrijfstak bouwnijverheid (x 1000)366

361 https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/activiteiten/standaard-bedrijfsindeling--sbi--/de-
structuur-van-de-sbi-2008-versie-2017.
362 Inspectie SZW (2012). Sectoraanpak bouw 2012-2016.
363 https://www.uwv.nl/overuwv/Images/factsheet%20bouw.pdf
364 http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82574ned&D1=a&D2=152,169,186,195-197,199-201,203-
206&HDR=T&STB=G1&VW=T.
365 https://magazines.rijksoverheid.nl/inspectieszw/jaarstukken/2017/01/arbeidsongevallen.
366 CBS 2017.
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Figuur 5-2 Aantal bedrijven in de bedrijfstak bouwnijverheid367

Trends en ontwikkelingen in de bouw:
 Bouwprojecten worden kleiner, maar ook complexer:

“De verwachting is dat er minder grootschalige woningbouwprojecten worden opgestart en er geen
grote bedrijventerreinen meer bij komen. Projecten worden niet groter, maar wel complexer. Er wordt
meer binnenstedelijk gebouwd, waarbij omgevingsmanagement en just-in-time management van
geprefabriceerde bouwdelen een belangrijke rol spelen. Dit betekent ook dat werkzaamheden mogelijk
op andere arbeidstijden moeten plaatsvinden, zodat omstanders in de gebouwde omgeving zo min
mogelijk overlast ervaren. Daarnaast worden de projecten steeds gespecialiseerder, bijvoorbeeld
omdat er beter naar duurzaamheid wordt gekeken. Zo zal renovatie en verduurzaming een steeds
belangrijkere rol gaan spelen in de bouw.”368

 Steeds meer bouwactiviteiten zullen vanuit de gehele keten benaderd worden (ketenintegratie):
processen worden minder ad hoc op de bouwplaats geregeld. Activiteiten verschuiven naar de ontwerp-
en voorbereidingsfase. Denk hierbij aan lean bouwen, de coördinatie van het bouwproces met behulp van
Building Information Modelling (BIM), en virtual/augmented reality-toepassingen. 369

Ontwikkelingen in relatie de naleving en handhaving van de
arbeidswetten

Uit de interviews en jaarverslagen blijkt dat:

 de ketens langer worden. Zo ziet de Inspectie dat een keten steeds meer ondernemers/opdrachtgevers
bevat. Vroeger voerde in de bouwwereld één aannemer een klus van begin tot eind zelf uit, en met eigen
werknemers. Nu is er vaak sprake van een verzameling van opdrachten, opdrachtgevers en ondernemers.
Overigens is dit fenomeen ook in andere sectoren, bijvoorbeeld die van koeriers, zichtbaar. 370

 schijnconstructies en ketenaansprakelijkheid impact hebben op de handhaving. Per 1 januari
2017 is de Wet aanpak schijnconstructies (Was) van kracht. Daarmee kunnen de schijnconstructies
worden aangepakt waarmee bedrijven regels voor minimumloon of cao-loon ontduiken. De Was is tevens
bedoeld om werkgevers (beter) te beschermen tegen oneerlijke concurrentie. De wet beoogt ook de
handhaving van het arbeidsrecht te verbeteren door de invoering van ‘civiele ketenaansprakelijkheid’.
Door ketenaansprakelijkheid kunnen werknemers niet alleen hun werkgever, maar de opdrachtgever(s)
van hun werkgever(s) aanspreken op het betalen van hun loon.371

 sinds de crisisjaren meer zzp’ers actief zijn in de bouw, waardoor er op de werkplek meer afstemming
nodig is (in vergelijking met de vroegere situatie met een beperkt aantal bedrijven op één bouwplaats).
De geïnterviewden geven aan dat er een groter risico bestaat dat Arboverplichtingen niet worden
nageleefd door zzp’ers en dat er kans bestaat dat een zzp’er in een schijnconstructie actief is om een
formele werkgever-werknemer relatie te vermijden.372

367 CBS 2017.
368 ABN AMRO (2016). Anders denken anders doen – De toekomst van personeel in de bouwsector.
https://insights.abnamro.nl/2016/12/anders-denken-anders-doen
369 https://www.uwv.nl/overuwv/Images/factsheet%20bouw.pdf
370 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarverslagen/2015/05/18/jaarverslag-2014-inspectie-szw
371 https://www.uwv.nl/overuwv/Images/factsheet%20bouw.pdf
372 Interviews met de Inspectie SZW en Bouwend Nederland.
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5.1.2. Krachtenveld bouwsector
In het navolgende schema is het krachtenveld voor de bouwsector weergegeven. Het krachtenveld wordt daarna
toegelicht, voor wat betreft de zaken die afwijken van het algemene krachtenveld zoals beschreven in hoofdstuk
4.

Figuur 5-3 Krachtenveld sector bouw

Brancheorganisaties
In de bouwsector komen veel subsectoren voor en daardoor zijn er ook veel verschillende brancheorganisaties
actief, onder andere de volgende.

5.1.2.1.1. Werkgevers- en werknemersorganisaties

De Inspectie stelt dat werkgeversorganisaties en vakbonden het eerste aanspreekpunt zijn voor de Inspectie om
tripartiet strategische doelstellingen te realiseren. De Inspectie SZW werkt samen met de volgende werkgevers-
en werknemersorganisaties:

 Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra zijn de twee grote
werkgeversverenigingen van bouw- en infrabedrijven. Daarnaast zijn er nog verschillende andere
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werkgeversorganisaties zoals de Fosag373 voor schilders en glaszetters, NOA voor de afbouw, vereniging
van klussenbedrijven (VLOK) en OBN voor bestratingsbedrijven tot NVAF voor aannemers
funderingswerken, installatiebedrijven verenigd in de Uneto-VNI en NVKL.

 De werknemersorganisaties in de bouw zijn FNV bouw, FNV Bondgenoten, CNV vakmensen, het Zwarte
Corps en de Unie.

RUD
De Inspectie spreekt in het sectorplan 2012-2015 haar verwachting uit samen te gaan werken met regionale
uitvoeringsdiensten (hierna: RUD). De RUD zorgen, in opdracht van gemeenten en provincies, voor
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu, soms ook taken zoals bouw- en
woningtoezicht of advisering over bijvoorbeeld energie of natuur.374

Paritaire handhavers
In de sector zijn paritaire handhavers actief (dit zijn handhavers die door de sociale partners zijn geformeerd)
die onder andere worden ingezet voor de handhaving van cao-bepalingen handhaven.

Door de sector gefinancierde instituten
Stichting Volandis (de opvolger van Arbouw) is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de
arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren en het ziekteverzuim te verminderen. In het
bestuur van Volandis hebben vertegenwoordigers van Bouwend Nederland, FNV Bouw en CNV Vakmensen
zitting. Volandis doet onderzoek naar arbeidsomstandigheden, Arbovriendelijke werkmethoden en -technieken,
en de aard en ernst van Arborisico's, beroepsziekten en ongevallen. De Stichting Arbouw (voorganger van
Volandis) is de organisatie die voor de sociale partners de Arbocatalogi voor de bouw heeft gemaakt.

Opdrachtgevers en ontwerpende partijen
Opdrachtgevers (in sommige gevallen ook de ontwerpende partijen) hebben taken en verantwoordelijkheden
ten aanzien van preventie, samenwerking en coördinatie in het bouwproces:

 Een opdrachtgever is medeverantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van werknemers die
uitvoerende werkzaamheden verrichten. Al bij het ontwerp dient de opdrachtgever rekening te houden
met de randvoorwaarden voor gezond en veilig verrichten van de benodigde werkzaamheden.
Bijvoorbeeld bij de keuze voor bouwmaterialen en de wijze van constructie. Door in het ontwerp rekening
te houden met gezondheid en veiligheid kunnen risico’s worden geëlimineerd.

 In de ontwerpfase is er een rol weggelegd voor de coördinator; deze draagt zorg voor de veiligheid en
gezondheid van de werknemers en voor een goede afstemming en afspraken tussen verschillende partijen
betrokken bij de ontwerpfase van een bouwproject.

 In het bouwbesluit wordt de onderhoudbaarheid van gebouwen geregeld. Sinds 1 juli 2012 kunnen alleen
vergunningen worden verkregen voor gebouwen waar al bij het ontwerp rekening is gehouden met de
wijze waarop het onderhoud op een veilige en gezonde manier gestalte zal krijgen.

5.1.3. De rol van brancheorganisaties en ander actoren in de
bouwsector

Brancheorganisaties, opdrachtgevers, bouwbedrijven, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties
spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van gezond, veilig en eerlijk werken in de sector. Voorbeelden van
initiatieven afkomstig van verschillende actoren, anders dan het ministerie SZW en de Inspectie, zijn (niet-
limitatief):

 Governancecode bouw: de governancecode bouw is ondertekend door vele grote
bouwondernemingen. Door ondertekening van de code zeggen de ondernemingen toe zich in te zetten
voor het beteren van het veiligheidsgedrag van hun werknemers onder andere door veiligheid onderdeel
te laten zijn van curricula in het technisch onderwijs en cursussen. De ondertekenende organisaties

373 Fosag werkt tegenwoordig onder de naam Koninklijke Vereniging OnderhoudNL.
374 https://www.omgevingsdienst.nl/default.aspx
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zeggen daarmee toe aantoonbaar hun eigen verantwoordelijkheid te nemen bij het opleiden van de
medewerkers en in het realiseren, onderhouden en gebruiken van infrastructurele werken, technische
installaties en gebouwen in alle fases van het bouwproces.

 Bouw ID: Bouw ID is een project gericht op het registreren van werkenden op de bouwplaats en is een
initiatief van de branchepartijen. De doelstelling van het project is: geen werkenden op de bouwplaats
zonder machtiging vooraf door de hoofdaannemer. De bouwplaats dient afgesloten te zijn en alleen
toegankelijk te zijn met een toegangspas die gekoppeld is aan een centraal registratiesysteem. In dat
systeem maken werknemers een account aan waarmee de legaliteit van tewerkstelling op de bouwplaats
beoordeeld wordt. Hiermee wordt: voorkomen dat mensen op een bouwplaats werken die dat niet mogen
(bijvoorbeeld op grond van de Wav). Het systeem maakt verder zichtbaar hoe lang en wanneer een
werknemer werkt op de bouwplaats (relevant voor de ATW). Op deze manier worden diverse risico’s voor
werknemer en werkgever afgedekt. BouwID is nog niet geïmplementeerd ten tijde van het schrijven van
dit rapport.

 VerbeterDeBouw App: het platform VerbeterDeBouw is een initiatief van stichting Bewuste Bouwers
wat ‘bewust bouwen’ tot doel heeft. De app (en website) stelt iedereen die de app op zijn telefoon heeft
geïnstalleerd of de website bezoekt, in staat om eenvoudig melding te maken van bijvoorbeeld onveilige
situaties op een bouwplaats, verbetervoorstellen voor veiligheid op de bouwplaats en complimenten over
goede situaties.

 Opleidingen: aandacht voor arbeidswetten in de opleidingen.
 Certificering: denk hierbij aan onder meer een VCA certificaat. Dit staat voor Veiligheid, Gezondheid

en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Dit certificaat heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het
veiliger maken van de werkomgeving en het aantal ongevallen te verminderen. 375

 Convenanten: afspraken over belangrijke zaken zoals veiligheid. Zo is er bijvoorbeeld een convenant
tussen de uitzendbranche en bouwnijverheid die de handen ineen hebben geslagen om misbruik van
werknemers en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan.376

 De cao: in de collectieve arbeidsovereenkomsten bestaat aandacht voor arbeidsomstandigheden; dit
geeft paritaire partijen de mogelijkheid om te handhaven op aspecten die de arbeidswetten raken.

 Arbocatalogus: bevat bepalingen voor gezond en veilig werken.

Partijen in de sector en de Inspectie zetten preventieve instrumenten in om naleving te bevorderen, de Inspectie
zet daarnaast handhavingsinstrumenten in. De sector zelf ondersteunt bedrijven bij de naleving. Wij hebben de
deelnemers van de rondetafelbijeenkomst voor de bouw gevraagd om te reflecteren op de effectiviteit van de
instrumenten. In tabel 5-1 zijn de resultaten weergegeven.

Het overzicht in de tabel is gebaseerd op de input van een beperkt aantal deelnemers aan de
rondetafelbijeenkomst. Dit betreffen deelnemers afkomstig van brancheorganisaties, werkgevers- en/of
werknemersorganisaties en kennisinstituten. Het overzicht geeft een beeld van de wijze waarop door deze
deelnemers aangekeken wordt tegen de effectiviteit van een aantal handhavingsinstrumenten. Dit beeld kan
anders worden naar gelang andere deelnemers of doelgroepen deel hadden genomen aan de bijeenkomst.
Nadere uitspraken over de effectiviteit van handhavingsinstrumenten kunnen derhalve niet ontleend worden
aan deze tabel.

De deelnemers van de rondetafelbijeenkomst voor de bouwsector vonden dat het meeste effect op de naleving
van de arbeidswetten uitgaat van de cao. Op afstand gevolgd door de opleidingen en respectievelijk het
stimuleren van een aanspreekcultuur door een face-to-face dialoog, het sluiten van convenanten en de
Arbocatologus. Voor een compleet overzicht zie tabel 5-1.

375 http://www.vca.nl/voor-aannemers/wat-is-vca.aspx, geraadpleegd op 26-10-2017.
376 Bouwend Nederland (2013). Een publicatie over aanpakken van
concurrentievervalsing. http://www.bouwendnederland.nl/download.php?itemID=29836, geraadpleegd op 24-10-2017.
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Tabel 5-1 Overzicht van handhavingsinstrumentaria en gepercipieerde effectiviteit zoals benoemd in de
rondetafelbijeenkomst377

Instrument
Gepercipieerde mate
van effectiviteit378

Cao 22,00

Opleiding 12,00

Aanspreekcultuur stimuleren door ‘face to face dialoog’ 8,00

Zelfinspectietools (toolbox, RI&E, et cetera) 7,00

Convenanten 6,00

Arbocatalogus 5,00

Ketenaansprakelijkheid 4,00

Private initiatieven 4,00

Checklists 2,00

Gedragscode 2,00

VCA, VBC en soortgelijke certificaten 2,00

Paritaire initiatieven 2,00

Boetes 2,00

Openbaarmakingen 1,00

Communicatie campagne opdrachtgevers 1,00

Keurmerk Bouw 0,00

Folders, nieuwsberichten 0,00

5.1.4. De rol van het ministerie van SZW in de bouwsector
Hieronder is een aantal activiteiten opgenomen die SZW verricht om naleving van de arbeidswetten in de
bouwsector te bevorderen (niet limitatief):

 Communicatiecampagne opdrachtgevers: SZW heeft recentelijk een campagne gestart gericht op
opdrachtgevers, onder andere in de bouwsector. Via opdrachtgevers wordt betracht eerlijk, gezond en
veilig werk in de bouwsector te realiseren door opdrachtgevers aan te spreken op hun
verantwoordelijkheid daartoe;

 Ketenaansprakelijkheid: bij wet is geregeld dat opdrachtgevers in de keten verantwoordelijk zijn
voor eerlijk, gezond en veilig werk, ook bij onderaannemers en hun eventuele
onderaannemingen/zzp’ers379;

 Certificering: in de bouw wordt gewerkt met een aantal certificaten die als instrument voor de
verbetering van de arbeidsomstandigheden en veiligheid gezien kunnen worden. In de
Arbeidsomstandighedenwet en de Warenwet is de wettelijke basis voor verplichte certificatie van
personen, producten en systemen gelegd. Certificaten worden verstrekt door certificerings- en
keuringsinstellingen (cki’s) die daartoe door de minister van SZW zijn aangewezen. Het stelsel van
certificering valt onder de verantwoordelijkheid van de minister. De bedoeling is dat de gebruiker van
gecertificeerde producten of systemen of de klant van gecertificeerde bedrijven een ‘gefundeerd
vertrouwen’ mag hebben dat aan de gestelde eisen is voldaan.380 Andere systemen van certificering, zoals
VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers welke bedoeld is voor bedrijven die
werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving (vaak constructie- of

377 Rondetafelbijeenkomst bouwsector 2017.
378 De getallen in deze kolom zijn een optelling van het aantal punten dat de deelnemers aan de rondetafelbijeenkomst als
groep hebben toegekend aan een instrument. Elke deelnemer mocht 10 punten verdelen over de besproken instrumenten.
379 Merk op dat er verschillen zijn tussen de wetten in verplichtingen voor opdrachtgevers. Gelet op de scope van het
onderzoek worden deze verschillen niet nader toegelicht of uitgewerkt.
380 https://www.inspectieszw.nl/publicaties/brochures/2013/02/15/arbeidsomstandigheden-en-certificering-2012
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onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken, werkplaatsen en bij installaties). 381 VCA is
bedoeld om medewerkers veiliger te laten werken en ongevallen te verminderen.

Van belang om op te merken is dat er meer wet- en regelgeving is voor de bouw, dan hiervoor genoemd. Wij
hebben ons beperkt tot enkele voorbeelden, gelet op de leesbaarheid en relevantie voor het rapport.

5.1.5. De rol van de Inspectie in de bouwsector
De bouwsector kent verschillende risico’s. Gelet op deze risico’s heeft de Inspectie SZW een aanpak opgesteld
gericht op de bouwsector. De Inspectie SZW heeft aan de hand van onder andere het aantal geregistreerde
ongevallen en recente media-aandacht een aantal risico’s in de bouwsector benoemd, waar zij haar inspecties
op richt. In het hiernavolgende beschrijven wij de rol van de Inspectie bij de bevordering van de handhaving
van de arbeidswetten.

Programma bouw
Er zijn twee programma’s te onderscheiden bij de aanpak van de bouwsector door de Inspectie. De
Sectoraanpak Bouw 2012-2016 richt zich op twee van de drie subsectoren van de hoofdsector bouw, namelijk
op Burger & Utiliteitsbouw (hierna: B&U) en op de sector afbouw, onderhoud en installatie (AO&I). Dit wordt
door de Inspectie ook wel de algemene bouwsector genoemd.382 Voor Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) is
een apart programma opgezet. In het kader van dit onderzoek richten wij ons op B&U en AO&I. We bespreken
voor die subsectoren globaal het programma de aanpak, doelgroepen, doelstellingen, projecten, interventies,
acties, instrumenten en de resultaten en effecten.

Voor de bespreking staan wij allereerst stil bij de periode in scope van dit onderzoek (2013-2016) en ten tweede
(kort) bij 2017 en de verdere toekomst, vooral als er sprake is van nieuwe ontwikkelingen.

5.1.5.1.1. Aanpak

In de Sectoraanpak Bouw 2012-2016383 geeft de Inspectie een analyse van de bouwsector, benoemt zij
doelgroepen en beschrijft zij risico’s. Vervolgens geeft zij aan welke strategische uitgangspunten zij kiest en
welke doelstellingen en welke activiteiten in die termijn gepland staan. Zij richt haar aanpak specifiek op de
karakteristieken van de bouwsector.

5.1.5.1.1.1. Verschuiving aandacht naar ontwerpfase

Een bouwproject kent hoofdzakelijk twee fasen, namelijk het ontwerp/de voorbereiding en de uitvoering. In elk
van de fasen spelen andere actoren een rol. De Inspectie richt zijn aandacht op al deze actoren in beide fasen
van het bouwproces, maar geeft daarbij aan zich de komende jaren, vanaf 2017, meer op de fase van
ontwerp/voorbereiding te gaan richten, met het doel misstanden en ongevallen te voorkómen.

5.1.5.1.1.2. Arbeidsrisico’s in de bouwsector

De bouwsector kent vanwege de aard van de werkzaamheden een aantal risico’s zoals vallen van hoogte, fysieke
overbelasting (tillen, dragen, trillingen, statische overbelasting, ongunstige werkhouding), geluid, ongevallen
door vallende objecten en blootstelling aan gevaarlijke stoffen.384 Hieronder worden enkele van de risico’s zoals
door de Inspectie SZW geïdentificeerd, nader toegelicht.

Arbeidsongevallen

In de bouwsector komen relatief veel ongevallen voor in vergelijking met andere risicosectoren: 158 slachtoffers
per 100.000 werknemers in 2016, alleen afvalbeheer scoort hoger.385 Vanaf 2014, tegelijk met het aantrekken
van de economie, is daarnaast voor de bouw een grote relatieve stijging te zien van het aantal slachtoffers (zie
figuur 5-4). Het wordt aannemelijk geacht dat deze stijging samenhangt met tekorten aan personeel in de sector
met onder meer een toename van de werkdruk tot gevolg en daarmee een hoger risico op arbeidsongevallen. 386

381 http://www.vca.nl/voor-aannemers/wat-is-vca.aspx, geraadpleegd op 16-10-207.
382 https://www.inspectieszw.nl/publicaties/jaarverslagen/2014/05/15/jaarverslag-2013, geraadpleegd op 25-10-2017.
383 http://docplayer.nl/16675910-Sectoraanpak-bouw-2012-2016.html
384 https://www.inspectieszw.nl/sectoren/bouw; Inspectie SZW (2017). Concept programmawerkplan bouw 2017.
385 https://magazines.rijksoverheid.nl/inspectieszw/jaarstukken/2017/01/index
386 https://magazines.rijksoverheid.nl/inspectieszw/jaarstukken/2017/01/arbeidsongevallen
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Figuur 5-4 Ontwikkeling van het aantal ongevallen per 100.000 werknemers voor risicosectoren in de
periode 2010-2016387

In absolute zin vonden er in 2016 in de bouwnijverheid 470 arbeidsongevallen plaats. De meeste
arbeidsongevallen vonden plaats in de industrie (635).388

Van alle dodelijke slachtoffers als gevolg van een bedrijfsongeval in 2016 (70 in totaal) kwamen er 16 uit de
bouwsector. De bouw kent het grootste percentage dodelijke slachtoffers. Zie figuur 5-5 voor de vergelijking met
de landelijke cijfers en de cijfers voor de bouwnijverheid.389

Figuur 5-5 Aantal geregistreerde dodelijke slachtoffers in Nederland als gevolg van een arbeidsongeval 390

Verwachte ontwikkeling arbeidsongevallen

De Inspectie SZW stelt dat het tekort aan werknemers in de bouwsector zal leiden tot hogere werkdruk, langere
werktijden, de inzet van minder gekwalificeerd c.q. ervaren personeel en uitzendkrachten. Daarmee ontstaat
een groter risico op arbeidsongevallen. 391

Complexe dienstverbanden door onderaanneming

Op bouwlocaties bevinden zich steeds meer partijen die in allerlei constructies van onderaanneming het werk
verrichten. Daarbij stelt de Inspectie dat klussen die grote risico’s kennen voor arbeidsveiligheid steeds vaker

387 https://magazines.rijksoverheid.nl/inspectieszw/jaarstukken/2017/01/risicopopulaties en
https://www.inspectieszw.nl/publicaties/rapporten/2016/10/15/rapportage-programma-metaal-2009-2015
388 https://magazines.rijksoverheid.nl/inspectieszw/jaarstukken/2017/01/risicopopulaties.
389 https://magazines.rijksoverheid.nl/inspectieszw/jaarstukken/2017/01/risicopopulaties.
390 Bron: Inspectie SZW (2017). Jaarstukken Inspectie SZW -Jaarverslag 2016; Inspectie SZW (2016). Arbo in bedrijf 2016.
391 https://magazines.rijksoverheid.nl/inspectieszw/jaarstukken/2017/01/arbeidsongevallen.
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worden uitgevoerd door zzp’ers. Bij ongevalsonderzoek kost het de Inspectie meer tijd om scherp in beeld te
krijgen wie als werkgever gezien moet worden en verantwoordelijkheid draagt. 392

5.1.5.1.1.3. Doelgroepen

De Inspectie benoemt zelfstandigen en werknemers als doelgroepen van de sectoraanpak. In 2017 hanteert de
Inspectie meer een ketenperspectief bij aanpak van de bouwsector. De doelgroepenbeschrijving in 2017 bevat
fors meer actoren dan genoemd zijn in de Sector aanpak Bouw 2012-2016; de beschrijving is gericht op de
gehele bouwketen. De Inspectie heeft in 2017 haar doelen gericht op drie hoofddoelgroepen: opdrachtgevers,
werkgevers en werknemers & zelfstandigen393, met daarbinnen de volgende subdoelgroepen: (institutionele)
opdrachtgevers bouwwerken, coördinatoren ontwerpfase, hoofdaannemers; coördinatoren uitvoeringsfase;
werkgevers, werknemers en zelfstandigen. De Inspectie richt zich zo meer dan in het programma 2012-2015 op
de gehele bouwketen.

5.1.5.1.1.4. Doelstellingen

Voor de periode 2012-2016 heeft de Inspectie zich ten doel gesteld om zich te richten op duurzame
inzetbaarheid met daarin specifieke aandacht voor preventie en samenwerking. Onder duurzame inzetbaarheid
verstaat de Inspectie dat zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn/haar huidige werk nu en in de
toekomst uit te voeren. De Inspectie heeft dat naar de volgende doelstelling vertaald:

“… partijen binnen het bouwproces voortdurend stimuleren om tijdig en efficiënt maatregelen te nemen op het
gebied van veilig en gezond werken waarmee de duurzame inzetbaarheid van werkenden in de bouw wordt
vergroot. Dit moet leiden tot een vermindering van de fysieke belasting, minder (dodelijke) ongevallen en
minder blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Verder moet het leiden tot een proactieve opstelling van
opdrachtgevers bij de beheersing van deze arbeidsrisico’s.”

Vervolgens beschrijft de Inspectie concrete doelstellingen die hieruit volgen.

Doelen ten aanzien van versterken beleid en uitvoering van partijen binnen het bouwproces:

1. Met betrekking tot de preventieverplichtingen in de ontwikkel- en ontwerpfase ontwikkelt de sector
normen en verankert deze in Arbocatalogi.

2. Alle institutionele opdrachtgevers en ontwerpers van gebouwen zijn zich bewust van hun
verantwoordelijkheid en verplichtingen.

3. Alle bedrijven die aangemerkt worden als structurele niet-nalevers worden inzake hun Arbozorg
geïnspecteerd.

4. In aansluiting met het Actieprogramma Arbeidsveiligheid394, geïnitieerd door de directie Gezond en
Veilig Werken, wordt het aantal arbeidsongevallen teruggedrongen.

Doelstellingen aandacht voor de Arborisico’s:

5. een significante daling van de klachten aan het bewegingsapparaat bij de fysiek zwaarste beroepen in de
bouw;

6. een daling van het aantal werknemers dat wordt blootgesteld aan kwartsstof;
7. in kaart brengen van de belangrijkste beroepsziekten en follow-up hieraan geven door gerichte aandacht.

Om de doelstellingen voor de periode 2012-2016 organisatorisch te realiseren heeft de Inspectie gekozen voor
een procesaanpak en een thema-aanpak op risico’s. Deze twee aanpakken beschrijft zij uitvoerig in de
sectoraanpak, voorzien van een planning. De drie thema’s die worden aangepakt zijn fysieke belasting,
beroepsziekten en gevaarlijke stoffen.

5.1.5.1.1.5. Meerjarige projecten

De Inspectie organiseert meerjarige projecten binnen de sectoraanpak bouw. In de eerste plaats het meerjarige
project ‘bouwlocaties’, waarmee de vinger aan de pols wordt gehouden als het gaat om concrete veiligheids- en

392 Kamerstuk 2015/16, 34 400 XV, nr. 2. Rijksbegroting Sociale zaken en Werkgelegenheid.
393 https://magazines.rijksoverheid.nl/inspectieszw/jaarstukken/2017/01/bouw
394 https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/instrumenten-voor-verbetering-
arbeidsveiligheid/documenten/brochure/2012/10/01/brochure-actieplan-arbeidsveiligheid. Bron:
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/actieplan-arbeidsveiligheid, geraadpleegd op 23-10-217.
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gezondheidsonderwerpen. In de tweede plaats het project Bedrijven in Beeld (de niet-nalevers). De Inspectie
gebruikt onderstaand model om de inspectieaanpak te visualiseren.

Figuur 5-6 Inspectieaanpak Bouw 2012-2016395

Binnen het meerjarige project ‘bouwlocaties’ benoemt de Inspectie een aantal aandachtsgebieden die,
afhankelijk van de actualiteit, kortere of langere tijd deel uitmaken van het project. De Inspectie geeft aan dat
het thema fysieke belasting, gevaarlijke stoffen en dergelijke in de jaren 2012-2016 een van deze
aandachtsgebieden is. Daarnaast voert de Inspectie binnen het project bouwlocaties elk jaar twee bouwacties
uit. Bij deze acties wil de Inspectie in een korte periode zoveel mogelijk inspecties uitvoeren op algemene
bouwonderwerpen (rolsteigers, bouwliften, gebruik tilhulpmiddelen, binnensteden en dergelijke). Beïnvloeding
van bedrijven die op bouwlocaties regelmatig de regels overtreden, vindt plaats via het project niet-nalevers.

5.1.5.1.1.6. Samenwerking

De Inspectie geeft aan, naast samenwerking tussen Arbo-inspecteurs en de inspecteurs eerlijk werken, dat
wordt samengewerkt met de regionale uitvoeringsdiensten, brancheorganisaties, de sociale partners en het
ministerie van SZW.

5.1.5.1.1.7. Zelfinspectietools

Bedrijven kunnen gebruik maken van zogenaamde zelfinspectietools om te bepalen of en in hoeverre zij de
risico’s in hun bedrijf kennen en de juiste maatregelen getroffen hebben. Onder andere voor ongevallen en
gevaarlijke stoffen is een online inspectietool gemaakt. Bedrijven in de bouwsector kunnen gebruik maken van
de zelfinspectietools op de website www.zelfinspectie.nl.

5.1.5.1.2. Concrete uitvoering van de handhaving

5.1.5.1.2.1. Basis inspectiemodules

De inspecteurs gebruiken bij de uitvoering van de handhaving op de naleving in de vorm van inspecties
zogenaamde Basis Inspectiemodules (hierna: BIM’s). Uit de interviews blijkt dat de inspecteurs (na
training/interne opleiding) de BIM’s hoofdzakelijk gebruiken als naslagwerk. Voor de bouw zijn onder andere
de volgende BIM’s raadpleegbaar:

 Basisinspectiemodule Blootstelling aan geluid;
 Basisinspectiemodule Tijdelijke werkzaamheden op hoogte – rolsteigers en draagbaar klimmaterieel;
 Basisinspectiemodule Bouwprocesbepalingen;

395 Bron: Inspectie SZW (datum onbekend). Sectoraanpak Bouw 2012-2016.
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 Basisinspectiemodule Fysieke belasting – Werkhouding;
 Basisinspectiemodule Fysische belasting – Lichaamstrillingen;
 Basisinspectiemodule Fysieke belasting – Tillen;
 Basisinspectiemodule Hijskranen;
 Basisinspectiemodule Fysieke belasting – Duwen en trekken;
 Basisinspectiemodule Fysieke belasting – Hand-armtaken;
 Basisinspectiemodule Fysische belasting – Hand-armtrillingen.

5.1.5.1.2.2. Werkinstructies

Daarnaast heeft de Inspectie een set werkwijzers (werkinstructies) en informatiedocumenten opgesteld die de
inspecteurs nadere informatie geven voor de voorbereiding van inspecties, voor het optreden tijdens inspecties
en voor het beoordelen van situaties.

Resultaten en effecten
Resultaten van de aanpak van de bouwsector zijn hoofdzakelijk in twee typen documenten te vinden:

1. publicatie van inspectieresultaten396;
2. jaarverslagen Inspectie SZW.

Er zijn geen overkoepelende programmarapportages beschikbaar voor de bouwdeelsectoren B&U en AO&I in
de periode 2013-2016.

De afzonderlijke bronnen voor de duiding van resultaten en effecten voor de jaren 2013-2016 bespreken wij
hierna.

5.1.5.2.1. Publicaties inspectieresultaten Inspectie SZW

Op de website van de Inspectie zijn diverse publicaties te vinden die betrekking hebben op resultaten van
inspecties gehouden in de bouwsector. Tabel 5-2 bevat hiervan een overzicht; Daarnaast zijn er publicaties -
niet opgenomen in het overzicht - die raken aan de bouwsector, zoals inspecties op persoonlijke
beschermingsmiddelen uit 2016 en de publicatie klachten en ongevallen uit 2016. Zie
https://www.inspectieszw.nl/publicaties voor een compleet overzicht.

Een publicatie bevat doorgaans een beschrijving van het inspectieproject (een verzameling inspecties rondom
een onderwerp, bijvoorbeeld fysieke belasting in de bouw). Daarbij wordt onder andere gerapporteerd over de
volgende zaken:

 aantal verrichte inspecties in de aangegeven periode;
 zaken wel of niet op orde tijdens inspectie;
 indeling geïnspecteerde beroepsgroepen;
 overtredingen per beroepsgroep;
 een overzicht van onderwerpen van handhaving;
 een overzicht van ingezette handhavingsinstrumenten;
 conclusies en het vervolg op het project.

396 De inspectieresultaten worden openbaar gemaakt.
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Tabel 5-2 Overzicht beschikbare publicaties

Jaar van
publicatie

Naam publicatie

2013

Flexibele & gezonde arbeidstijden

Arbeidsomstandigheden en certificering 2012

Fysieke belasting in de bouw 2012

Veilig werken met ladders, trappen en steigers op binnenstedelijke bouwlocaties (1)

Gezond en veilig slopen van gebouwen

Toezicht op veilige arbeidsmiddelen

Veilig hijsen op de bouwplaats

Veilig werken met ladders, trappen en steigers op binnenstedelijke bouwlocaties (2)

Projectverslag inspectieproject bouw 2012

2014

Veilig werken met ladders, trappen en steigers op binnenstedelijke bouwlocaties

2015

Voorkomen en beperken van blootstelling aan kwartsstof bij het bewerken van
bouwmaterialen

2016

Fysieke belasting in de bouw 2015

Veilig werken met ladders, trappen en steigers op binnenstedelijke bouwlocaties

5.1.5.2.2. Jaarverslagen en jaarplannen

Wij hebben de jaarverslagen en jaarplannen van 2013 tot 2017 geanalyseerd. Wat daarbij opvalt, is dat er over
de jaren heen op verschillende wijze gerapporteerd wordt over de risico’s, aanpak, producten en resultaten
en/of effecten op het niveau van de gehele bouwsector. Daardoor is het lastig om een beeld te schetsen van de
ontwikkeling van de aanpak van de risico’s op sectorniveau.

Resultaten uit de jaarverslagen Inspectie SZW, per jaar beschreven.

 In 2013 hebben in de algemene bouwsector (B&U en AO&I) 3.331 zaken gespeeld waarvan in 70% van de
gevallen is ‘gehandhaafd’ (dat wil zeggen dat over is gegaan tot vervolging in bestuursrecht dan wel
strafrecht voor alle wetten waarop de Inspectie SZW kan handhaven). In het kader van handhaving op de
Wav, WML en Waadi zijn 375 inspecties uitgevoerd, 135 overtredingen geconstateerd en 276 illegaal
tewerkgestelden aangetroffen.

 In 2014 heeft de Inspectie wat betreft AMF zaken voorlichting gegeven over de geldende AMF wetgeving
aan opdrachtgevers en uitvoerders in de bouw en periodiek overleg gevoerd met grote opdrachtgevers en
hoofdaannemers, dat heeft geresulteerd in maatregelen bij het Rijksvastgoedbedrijf om concreter
invulling te geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de rol van opdrachtgever. Bij inspecties zijn
150 overtredingen op de ATW geconstateerd. Wat betreft gezond en veilig werken heeft de Inspectie
afspraken gemaakt met de afbouwbranche, verder geeft de Inspectie aan dat voor een aantal beroepen
verbetering te zien is op het risico fysieke belasting en blootstelling aan kankerverwekkende kwartsstof.
Bij inspecties op het eerstgenoemde risico heeft de Inspectie een verhoging van de naleving
geconstateerd bij metselaars. Gemiddeld is de gemeten naleving in de bouw op het risico fysieke
belasting in 2014 29%. De aanpak voor het kwartsstofrisico benoemt de Inspectie expliciet als een
succesverhaal, door gerichte inspectie op gereedschap (in combinatie met communicatiecampagne,
selectie van bedrijven, en samenwerking met partijen) is de handhaving bij inspecties gedaald naar
43%/naleving gestegen naar 66% (een referentiepunt van voorgaande jaren wordt niet genoemd). Het
gevolg van de inspanningen van de Inspectie was dat er veel meer vraag ontstond naar goede apparatuur;
leveranciers van goede apparatuur meldden dat hun schappen leeg zijn gekocht. De Inspectie stelt dat het
op basis van deze gegevens er op lijkt dat er een gedragsverandering is bewerkstelligd bij de doelgroepen.

 In 2015 is een nalevingspercentage gescoord van 81% voor het risico fysieke belasting (2012 43%, 2013
53%, 2014 84%). De Inspectie heeft verder geconstateerd dat er een gedragsverandering is bewerkstelligd
in de bouw als het gaat om het voorkomen van blootstelling aan kwartsstof en dat onderbouwt zij door te
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benoemen dat in 2013 in 57% van de inspecties een overtreding werd geconstateerd en in 2015 slechts
36%.

 In 2016 is een nalevingspercentage gescoord van 85% voor het risico fysieke belasting en geeft de
Inspectie aan dat zij vermoedt dat de nalevingsbereidheid voor AMF zaken mogelijk terugloopt gezien de
afnemende geconstateerde naleving op AMF zaken tijdens inspecties (van 81% naleving in 2015 naar
63%). Als gevolg van voorlichting over AMF, gezond en veilig werken en inspecties in het kader van de
pilot Grote bouwwerken heeft een grote bouwer door het treffen van maatregelen een reductie van
risico’s met 80% weten te bewerkstelligen. Verder zijn door de Vereniging Steigerbouwers in overleg met
de Inspectie SZW brochure Richtlijn Steigers en brochure opbouwmethode rolsteigers gepubliceerd
waarmee wordt bijgedragen aan veiliger werken op hoogte.

 In de plannen voor 2017 (concept werkplan bouw 2017) zien wij een zeer uitgebreide en systematische
weergave van problemen, doelen, aanpak, instrumenten, producten en beoogde effecten.

5.1.6. Reflectie op de handhavingsaanpak in de bouwsector
Vanuit de branche zijn verschillende initiatieven ontplooid om de arbeidsrisico’s in de bouwsector te beperken.
In aanvulling daarop heeft het ministerie van SZW voor een aantal systemen certificering ingesteld. Dit draagt
er aan bij dat er waarborgen zijn ingebouwd voor veilige werkomstandigheden (Arbo). Tot slot richt de
Inspectie SZW zich op de grootste risico’s in de branche, met name op het terrein van Arbeidsomstandigheden.
De Inspectie richt zich daarbij in steeds grotere mate op de voorkant van het bouwproces en de actoren die daar
een belangrijke rol spelen: het ontwerp waarbij voor opdrachtgevers een cruciale rol is weggelegd. Doelen en
instrumenten zijn in de periode 2012-2016 afgestemd op de idee van verantwoord opdrachtgeverschap en een
aantal uit de risico analyse gebleken prioritaire risico’s zoals blootstelling aan kwartsstof. De Inspectie richt zich
duidelijk op de gehele bouwketen in haar aanpak van de bouwsector.

5.2. Metaal

5.2.1. Karakteristieken van de metaalsector en recente
ontwikkelingen

De metaalsector telde in 2015 32.735 bedrijven.397 Het aantal werknemers bedroeg in 2015 circa 373.800398. Dit
is 4,5% van alle werknemers in Nederland.399 De sector kenmerkt zich door een groot aantal kleine bedrijven:
83% heeft 1 tot 9 werknemers. De sector kent zeven subsectoren en een veelvoud aan brancheorganisaties.400

Subsectoren zijn:

1. basismetaal;
2. metaalproductenindustrie;
3. elektronica-industrie;
4. machinebouw;
5. transportmiddelenindustrie;
6. scheepsbouw;
7. groothandel metaal.

Er zijn veel kleine (familie)bedrijven en enkele zeer grote bedrijven zoals: Damen Shipyards, VDL, ASML, Tata
Steel, DAF en Fokker. Bedrijven in de metaalsector bedienen een nationale en internationale markt.

5.2.2. Krachtenveld metaalsector
In figuur 5-7 is het krachtenveld voor de metaalsector weergegeven. Het krachtenveld wordt daarna toegelicht,
voor wat betreft de zaken die afwijken van het algemene krachtenveld zoals beschreven in hoofdstuk 4.

De volgende bijzonderheden zijn te vermelden voor de metaalsector; er zijn in de metaalsector twee grote
werkgeversorganisaties actief namelijk:

397 https://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuws/2016/12/15/aantal-ongevallen-metaalsector-verminderd
398 https://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuws/2016/12/15/aantal-ongevallen-metaalsector-verminderd
399 373.800/8.294.000 (=totale werkzame beroepsbevolking volgens CBS-data, geraadpleegd op 23-10-2017 voor het jaar
2015) =4,5%.
400 Zie bijvoorbeeld https://metaalunie.nl/Branches voor een overzicht van de branches die zijn aangesloten bij Metaalunie.
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 FME (grootmetaal: bedrijven groter dan 25 werknemers). FME vertegenwoordigt 22.000 grote bedrijven
met 300.000 werknemers en circa 90 miljard euro aan omzet.

 De Koninklijke Metaalunie (kleinmetaal: bedrijven kleiner dan 25 werknemers). Metaalunie
vertegenwoordigt 13.000 bedrijven. Metaalunie richt zich op bedrijven in de Metaal en Techniek van
eenmanszaken tot bedrijven met meer dan 100 werknemers. Metaalunie vertegenwoordigt bedrijven een
totaalomzet van ongeveer 30 miljard.

Werknemersorganisaties FNV metaal en CNV vakmensen vertegenwoordigen de werknemers in de
metaalsector.

Figuur 5-7 Krachtenveld sector metaal

5.2.3. De rol van brancheorganisaties en ander actoren in de
metaalsector

Voorbeelden van activiteiten opgepakt door sector zelf en/of ander initiatiefnemers buiten de Inspectie SZW en
het ministerie (niet-limitatief):
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 5x beter401

5xbeter is het gezamenlijke project van werkgeversorganisaties en vakbonden in de metaalsector, gericht
op collectieve afspraken over gezond en veilig werken. Doormiddel van Arbocatalogi en de inzet van
‘verbetercoaches’ wordt gewerkt aan verbetering van het Arbogedrag. De Arbocatalogi worden vertaald in
voor de bedrijven praktische verbeterchecks. De ‘verbetercoaches’ komen in de bedrijven en adviseren en
helpen bedrijven met de toepassing van de verbeterchecks. De afgelopen jaren zijn voor de belangrijkste
risico’s verbeterchecks beschikbaar gekomen. De verbetercoach is gratis voor de bedrijven die vallen
onder de cao metaalbewerking en metalektro. De Inspectie stelt dat de aanpak middels 5x beter in een
sector met veel kleine bedrijven essentieel is.402

 Dynamische/digitale RI&E
De sector heeft een database ontwikkeld waarin de RI&E-gegevens worden vastgelegd van bedrijven.403

De bedrijven krijgen bericht via email of sms wanneer zij de gegevens moeten bijwerken (ook
bijvoorbeeld bij aanpassingen in de regelgeving). De Inspectie kan hierin meekijken. Uit de interviews
met de brancheorganisaties is naar voren gekomen dat de indruk bestaat dat de Inspectie SZW hier geen
tot weinig gebruik van maakt.

5.2.4. De rol van het ministerie van SZW in de metaalsector
Het ministerie heeft in het kader van de volgende initiatieven specifieke aandacht voor de metaalsector:

 aandacht voor online tool RI&E Metaalbewerking op de website gezondenveiligwerkt.nl404;
 de ontwikkeling van een keuzemodule voor het mbo over gezond en veilig werken405;
 systemen van certificering, zoals VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers welke

bedoeld is voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving
(vaak constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken, werkplaatsen en bij
installaties).406 VCA is bedoeld om medewerkers veiliger te laten werken en ongevallen te verminderen.
Een ander voorbeeld van certificering is CE-Markering Staal. Deze CE-markering is bedoeld om
veiligheid/betrouwbaarheid van staal en aluminium dragende constructies te waarborgen.

5.2.5. De rol van de Inspectie in de metaalsector
Voor de Inspectie zijn de grote Arborisico’s in combinatie met een lage naleving in de bedrijven (in 2010
bedroeg het handhavingspercentage 81%) en het hoge aantal ongevallen aanleiding geweest om in 2009 een
meerjarig programma in deze sector te starten.407

De volgende risico’s of aandachtspunten worden gesignaleerd in de sector. Merk hierbij op dat onderstaande
punten gelden voor een beperkt deel van de sector. De risico’s zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde
interviews en de rapportages van de Inspectie SZW:

 Relatief veel oude machines/weinig investeringen bij kleine metaalbedrijven. Uit de
interviews met de Inspectie en de sector, in het bijzonder de brancheorganisaties, is naar voren gekomen
dat, vooral in de kleinere bedrijven, nog oude machines in gebruik zijn. Deze machines voldoen vaak niet
meer aan moderne veiligheidseisen.

 Veel onbewuste overtreders. Volgens de Inspectie ontbreekt het veiligheidsbesef bij veel van de
bedrijven en werknemers in de metaalsector.

 Groeiende flexibele schil (nu 23%). De Inspectie stelt in haar tussenrapportage metaal 2011-2013
dat in grote bedrijven in de metaalsector een ontwikkeling gaande is in de richting van een klein aandeel
vaste werknemers met daaromheen een flexibele schil van zzp’ers en kleine gespecialiseerde bedrijven.
Dat blijkt onder meer uit cijfers van het CBS, die een lichte toename van het totaal aantal bedrijven laten

401 https://www.5xbeter.nl/site/nl/over-5xbeter. Geraadpleegd op 17 juli 2017.
402 https://www.inspectieszw.nl/publicaties/rapporten/2016/10/15/rapportage-programma-metaal-2009-2015.
Geraadpleegd op 17 juli 2017.
403 https://www.rie-metaalbewerking.nl/site/nl, geraadpleegd op 26-10-2017.
404 http://gezondenveiligwerkt.nl/goed-voorbeeld-nji, geraadpleegd op 26-10-2017.
405 Bron: interviews.
406 http://www.vca.nl/voor-aannemers/wat-is-vca.aspx, geraadpleegd op 16-10-207.
407 https://www.inspectieszw.nl/publicaties/rapporten/2016/10/15/rapportage-programma-metaal-2009-2015.
Geraadpleegd op 17 juli 2017.
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zien – van 32.510 in 2010 tot 33.045 in 2013 – tegenover een afname van het aantal werknemers, van
481.100 in 2010 naar 441.800 in 2013.408

 Oplopende werkdruk. De Inspectie geeft aan dat de sector steeds meer te maken heeft met
concurrentie, harde deadlines en veeleisende opdrachtgevers. Daardoor nemen veiligheidsrisico’s toe.

 Toenemende inhuur van buitenlandse krachten, specifiek in de scheepsbouw. De Inspectie
geeft aan dat het steeds vaker voorkomt dat bedrijven buitenlandse krachten inhuren voor de
scheepsbouw. Daarmee nemen risico’s op onderbetaling, te lange werktijden en verdringing van werk
toe.

Programma metaal
De programmatische aanpak van de metaalsector door de Inspectie wordt beschreven in de Rapportage
programma metaal 2009-2015. Daarnaast heeft de Inspectie een nadere uitwerking gemaakt met concrete
plannen voor 2016-2020. Dit uitwerkingsdocument voor 2016-2020 is niet openbaar en daarom alleen op een
hoog aggregatieniveau in dit rapport opgenomen, in de passages die de toekomst betreffen.

5.2.5.1.1. Aanpak

De Inspectie bespreekt in de Rapportage programma metaal de risico’s, ongevallen, klachten, beroepsziekten,
handhavingsindicatoren en het initiatief ‘5xbeter’ als contextduiding van de metaalsector. Vervolgens beschrijft
zij haar sectoraanpak door speerpunten te benoemen, alsmede de hoofddoelstelling, de beoogde resultaten, de
wijze van benadering van de bedrijven en de communicatiestrategie. 409

5.2.5.1.1.1. Arbeidsrisico’s in de metaalsector

In het Programma Metaal worden de volgende risico’s benoemd voor de metaalsector, namelijk: 410

 geluid: gehoorschade is de meest gemelde beroepsziekte in de metaalsector (30%);
 arbeidsmiddelen, met name machinewerk: het in contact komen met bewegende delen van de machine is

de meest voorkomende oorzaak van ongevallen in de metaalsector (28%);
 gevaarlijke stoffen (lasrook): lassers staan bloot aan kankerverwekkende stoffen die vrijkomen tijdens

werkzaamheden;
 inrichting van de arbeidsplaats: dit speelt met name bij intern transport (hijs- en hefgereedschap,

heftrucks, verbindingswegen, vloeren, persoonlijke beschermingsmiddelen);
 fysieke belasting, met name werken in ongemakkelijke houdingen;
 ingewikkelde (schijn)constructies: leidend tot verdringing van werk in de scheepsbouw.

Arbeidsongevallen

Er is niet op hetzelfde detailniveau data beschikbaar voor de metaalsector als dat voor de bouwsector
beschikbaar is. Ter bespreking van de ongevallen voor de metaalsector wijken wij daarom af van de structuur
die is die is gebruik ter bespreking van de bouwsector.

Voor de subsectoren Scheepsreparatie en Groothandel metaal zijn geen gegevens bekend over het aantal
werknemers, derhalve zijn deze twee subsectoren niet meegenomen in de bespreking hieronder. Zie voor een
volledig overzicht van het aantal ongevallen de Rapportage programma Metaal 2009 – 2015. 411

Het aantal ongevallen is relatief hoog in de metaalsector. In de periode 2009 tot en met 2015 registreerde de
Inspectie gemiddeld 98 slachtoffers van ongevallen per 100.000 werknemers. In de subsectoren basismetaal en
de metaalproductenindustrie vielen gemiddeld 158 respectievelijk 154 slachtoffers per 100.000 werknemers
gedurende deze periode. In de gehele metaalsector ging het in 2016 gemiddeld om 98 slachtoffers per 100.000
werknemers (zie ook figuur 5-4 in de paragraaf over bouw).412

408 Inspectie SZW (2013). Tussenrapportage Sectoraanpak metaal 2011-2013.
409 https://www.inspectieszw.nl/publicaties/rapporten/2016/10/15/rapportage-programma-metaal-2009-2015.
Geraadpleegd op 17 juli 2017.
410 https://www.inspectieszw.nl/publicaties/rapporten/2016/10/15/rapportage-programma-metaal-2009-2015. v
411 https://www.inspectieszw.nl/publicaties/rapporten/2016/10/15/rapportage-programma-metaal-2009-2015.
412 Overigens wordt nergens gedefinieerd welke SBI codes worden gebruikt voor de analyse die de Inspectie hier doet. De
cijfers betreffen zowel dodelijke ongevallen als zware ongevallen met niet-dodelijke afloop.
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Het aantal dodelijke ongevallen over de jaren heen schommelt tussen de 5 en de 9 per jaar in de periode 2009-
2016.413 Het aandeel flex-medewerkers bij dodelijke ongevallen is groter dan zou worden verwacht op basis van
het aandeel in het totaal van de medewerkers in de metaalsector (33% versus 22%). 414 Flex-medewerkers zijn
dus relatief vaak slachtoffer van ongevallen. Uit interviews komt naar voren dat dit te maken kan hebben met
beperkte ervaring met het werken met specifieke machines en hulpmiddelen in een specifieke setting. Volgens
geïnterviewden lopen medewerkers met weinig ervaring en medewerkers die in een nieuw (onderdeel van een)
productieproces aan het werk gaan, de zelfde hogere risico’s, omdat zij nog moeten wennen aan de specifieke
situatie en de apparatuur waarmee ze werken.

Beroepsziekten

In de rapportage programma metaal 2009-2015 wordt beschreven hoeveel meldingen van beroepsziekten zijn
gedaan in die periode. In tabel 5-3 is de top-3 van meest voorkomende beroepsziekten in de periode 2009-2015
weergegeven.

Tabel 5-3 Meldingen beroepsziekten metaal top 3 2009-2015 (n=961)415

Beroepsziekte Absoluut aantal
meldingen

Relatief aantal
meldingen

Doofheid/slechthorendheid (als gevolg van lawaaiblootstelling) 284 30%

Psychische aandoeningen 235 24%

Repetitive strain injury (RSI) van schouder/arm/pols (als gevolg van
houding/repeterende bewegingen)

124 13%

Reflectie op beroepsziekten in relatie tot risico’s

De grootste risico’s in termen van gemelde beroepsziekten zijn niet dezelfde als de risico’s die als prioritair uit
de inspectiebrede risicoanalyse zijn voortgekomen (specifiek de IRA3.0). Het valt bij de metaalsector
bijvoorbeeld op dat doofheid/slechthorendheid als gevolg van lawaaiblootstelling de meest voorkomende
beroepsziekte is, maar dat er tegelijkertijd weinig aandacht voor lijkt te bestaan in de aanpak van het
programma metaal 2009-2015 en de plannen voor 2017. In de specifieke bespreking van de zeven subsectoren
komt het risico van geluid één keer naar voren, met als actiepunt dat er alleen ‘bij ernstig gevaar’ op wordt
geïnspecteerd. Ook in de bouwsector wordt door de inspectie weinig aandacht besteed aan het risico
geluidsbelasting. De inspectie merkt hierover overigens op, dat gehoorschade weliswaar de meest gemelde,
maar niet de meest ernstige beroepsziekte is.

5.2.5.1.1.2. Doelgroepen

De Inspectie benoemt in de meerjarenrapportage 2009-2015 zowel de wijze waarop zij bedrijven selecteert voor
inspecties als expliciete doelgroepen (te weten jongeren en in mindere mate uitzendkrachten):

 De selectie van bedrijven geschiedde in de rapportageperiode op basis van de resultaten van eerdere
inspecties, ongevallen en klachten en signalen die zijn ontvangen. Ook als een bedrijf nog nooit eerder is
geïnspecteerd, kan dit een reden zijn voor selectie.

 Jongeren en uitzendkrachten zijn risicogroepen; dat blijkt volgens de inspectie uit het feit dat er
relatief meer ongevallen voordoen onder deze doelgroepen. Jongeren hebben twee keer vaker een
ongeval dan op basis van hun aandeel in de sector mag worden verwacht. De Inspectie benoemt deze
groepen als specifieke doelgroepen voor haar doelstellingen.

 Voor de communicatiestrategie hanteert de inspectie de volgende doelgroepen: werkgevers en
werknemers op bedrijfsniveau, jongeren in leerwerksituaties en uitzendkrachten, sociale partners,
(branche)organisaties en vakmedia die de boodschap van de Inspectie mede kunnen uitdragen.

 Bij de benadering van bedrijven speelt 5xbeter een belangrijke en structurele rol.
 In de metaalsector heeft de Inspectie ervoor gekozen om in haar bedrijfsbenaderingsstrategie aan te

sluiten bij een initiatief vanuit de sector. Het project 5xbeter – zie verderop voor een beschrijving – is van
significante waarde voor de Inspectie en zij stemt haar handhavingsinspanning daarop af, bijvoorbeeld
door in de handhavingscommunicatie te verwijzen naar de website en producten van 5x beter.

413 https://www.inspectieszw.nl/publicaties/rapporten/2016/10/15/rapportage-programma-metaal-2009-2015.
Geraadpleegd op 23-10-2017.
414 https://www.inspectieszw.nl/publicaties/rapporten/2016/10/15/rapportage-programma-metaal-2009-2015.
Geraadpleegd op 17 juli 2017.
415 Bron: Rapportage programma metaal 2009-2015.
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Plannen voor 2017 en de verdere toekomst

De plannen voor de toekomst sluiten aan bij het programma 2009-2015, met het verschil dat de Inspectie nu
ook expliciet focust op de scheepsbouw. De Inspectie noemt drie risico-subsectoren waar zij haar aandacht en
capaciteit op richt, namelijk: de scheepsbouw, basismetaal en metaalproductie. Daarbij zijn specifieke
risicodoelgroepen geïdentificeerd: werkenden in de flexibele schil, jongeren, uitzendkrachten en zzp’ers.

5.2.5.1.1.3. Doelstellingen

De hoofddoelstelling voor het programma metaal in de periode 2009-2015 was de vermindering van het aantal
meldingsplichtige ongevallen met 25% (reductie ten opzichte van de nulmeting) en het aantoonbaar
terugdringen van blootstelling aan gezondheidsrisico’s in de bedrijven.416

5.2.5.1.1.4. Aanpak toezicht op de metaalsector 2009-2015

In de rapportage wordt de aanpak als volgt gevisualiseerd:

Figuur 5-8 Visualisatie aanpak metaalsector 2009-2015417

De visualisatie laat een relatie zien tussen de ambitie, hoofddoelstelling, speerpunten, producten en activiteiten
en de subdoelen (die zijn geformuleerd als beoogde resultaten). Verder blijkt uit de beschrijving van de
speerpunten dat deze gebaseerd zijn op de risico’s die de Inspectie in de metaalsector heeft geïdentificeerd.

416 Meerjarenrapportage Metaal 2009-2015, p. 3 ‘samenvatting’.
417 Bron: Rapportage programma metaal 2009 –2015,
https://www.inspectieszw.nl/publicaties/rapporten/2016/10/15/rapportage-programma-metaal-2009-2015
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Speerpunten

Uit de Meerjarenrapportage Metaal 2009-2015 blijkt dat de Inspectie intensief aandacht heeft besteed aan de
arbeidsomstandigheden in de metaalsector. Er was sprake van een lage naleving en diverse risico’s zoals
blootstelling aan gevaarlijke stoffen en onveilig werken met machines. Ook deden zich relatief veel
arbeidsongevallen voor. De meerjarige aanpak bestond uit een mix van interventies en communicatieproducten
en richtte zich op vijf speerpunten:
1. continue inspectiedruk die geselecteerde risicobedrijven ‘dwingt’ de Arbowetgeving na te leven;
2. communicatie via diverse (vak)media en soms direct gericht aan bedrijven om het effect van inspecties

te versterken;
3. versterken van het gebruik van producten en diensten van 5xbeter , het arbeidsomstandighedenproject

van sociale partners in de metaal;
4. aandacht voor specifieke risicogroepen, vooral jongeren die het metaalvak leren, opdat er een nieuwe

generatie komt die Arboproof werkt;
5. cultuur is cruciaal, gericht op het bevorderen van veilig en gezond gedrag op de werkvloer als een

vanzelfsprekende manier van werken.

Zelfinspectietools

Voor de metaalsector heeft de inspectie de volgende zelfinspectietools ter beschikking gesteld:
 Arbo op orde!;
 Gevaarlijke stoffen;
 Voorkom ongevallen;
 Eerlijk werken.

Plannen voor 2017 en verdere toekomst

In tegenstelling tot de aanpak van 2009-2015 stelt de Inspectie in 2017 ook doelen voor het AMF
(arbeidsmarkfraude) gedeelte van haar toezicht.

Uit de interviews

Daarnaast zijn de volgende punten naar voren gekomen uit de interviews als het gaat om de aanpak:

 5x beter is een zeer belangrijke partner voor de Inspectie.
 Er wordt gewerkt met een taskforce in de metaalsector: een team waarbij Arbo-, ATW- en Wav-

inspecteurs gezamenlijk optrekken voor de handhaving om ondernemers te ontlasten. Voor de teams
levert dit synergie op en bundeling van kennis. In 2016 is gestart met een team van vier personen; in
2017 wil de Inspectie dit team uitbreiden. De Inspectie geeft aan dat het programma metaal het eerste
programma is dat op deze manier volgens de ‘nieuwe stijl’ werkt.

 Sinds 2014 wordt een planmatige aanpak gehanteerd voor de arbeidsmarktfraude in de metaal. De focus
ligt nu op de scheepsbouw. Daarbij is de focus de verdringing van werk door arbeidskrachten die niet
gerechtigd zijn in Nederland werk te verrichten en niet voldoen aan de eisen voor wat betreft de
arbeidsomstandigheden, waarmee sommige bedrijven oneerlijk concurreren. Gewerkt wordt met
signalen van ketenpartners (zoals de Koninklijke Marechaussee en de Havenpolitie), meldingen en lijsten
van scheepsbouwprojecten.

 Tijdens de interviews en de rondetafelbijeenkomst met werkgevers en brancheorganisaties is een aantal
keer de boorkappendiscussie aangehaald, als voorbeeld van verschillen van inzicht over veiligheid op de
werkvloer tussen de sector en de Inspectie SZW. Deze discussie ging over een paragraaf in de
Arbocatologus c.q. Verbetercheck Machineveiligheid over het al dan niet gebruiken van een
beschermende boorkap bij het boren.418 De Inspectie interpreteerde de Arbocatalogus zodanig dat zij
handhaafde op de aanwezigheid van een boorbeschermingskap op straffe van een boete van 3.600 euro.
Bedrijven in de sector gaven echter aan dat zij ook op andere wijze veilig kunnen werken en dat de
boorkap vooral in de weg zit bij werkzaamheden. Uiteindelijk is de Arbocatalogus gewijzigd, waarbij is
opgenomen dat ook de toepassing van automatische schakelaar voldoende veiligheid biedt voor de
werknemers en een boorkap niet in alle gevallen een verplichting is.

418 http://www.arboinspectie.nl/langdurig-conflict-over-beschermkap-boormachines-opgelost/, geraadpleegd op
26-10-2017;
http://www.vraagenaanbod.nl/nieuws/id9604-
Inspectie_SZW_geeft_eindelijk_duidelijkheid_rondom_beschermende_boorkap.html, geraadpleegd op 26-10-2017;
http://www.metaaladvies.nl/nieuws/archief/nieuwsflits-juli-2013/, geraadpleegd op 26-10-2017.
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 In de gesprekken met de brancheorganisaties in naar voren gekomen dat er door de Inspectie soms wordt
afgeweken van de Arbocatalogi bij de handhaving. Concreet betekent dit dat bedrijven die conform de
Arbocatalogus handelen, toch kunnen worden aangesproken en beboet door de Inspectie SZW. In
hoeverre en hoe vaak dit voorkomt is niet bekend. Wel is er, voor een andere sector, een uitspraak
bekend waaruit blijkt dat de Inspectie SZW afwijkt van de Arbocatalogi.419

5.2.5.1.2. Samenwerking

Voor het programma metaal valt vooral de samenwerking met 5xbeter op. 5xbeter wordt zowel door de sector
als door de Inspectie als een succesvolle aanpak gezien. De sociale partners in de metaalsector hebben
gezamenlijk een zestal verbetercoaches aangesteld, die met hun inhoudelijke expertise bedrijven kunnen
begeleiden bij het naleven van de eisen.

5.2.5.1.3. Concrete uitvoering van de handhaving

5.2.5.1.3.1. Basis inspectiemodules

De inspecteurs gebruiken bij de uitvoering van de handhaving op de naleving in de vorm van inspecties
zogenaamde Basis Inspectiemodules (hierna: BIM’s). Uit de interviews blijkt dat de inspecteurs de BIM’s
hoofdzakelijk gebruiken als naslagwerk. Voor de metaal zijn onder andere de volgende BIM’s raadpleegbaar:

 Basisinspectiemodule Blootstelling aan geluid;
 Basisinspectiemodule Lasrook;
 Basisinspectiemodule Fysieke belasting – Duwen en trekken;
 Basisinspectiemodule Fysieke belasting – Hand-armtaken;
 Basisinspectiemodule Fysieke belasting – Werkhouding;
 Basisinspectiemodule Fysische belasting – Lichaamstrillingen;
 Basisinspectiemodule Fysieke belasting – Tillen;
 Basisinspectiemodule Blootstelling aan geluid;
 Basisinspectiemodule Fysische belasting – Hand-armtrillingen.

5.2.5.1.3.2. Werkinstructies

Daarnaast heeft de Inspectie een set werkwijzers (werkinstructies) en informatiedocumenten opgesteld die de
inspecteurs nadere informatie geven ten behoeve van de voorbereiding van inspecties, optreden tijdens
inspecties en het beoordelen van situaties.

5.2.5.1.4. Beoogde resultaten

Paragraaf 3.3 van de Meerjarenrapportage metaal 2009-2015 geeft een opsomming van de beoogde resultaten:

1. Het aantal ernstige/meldingsplichtige ongevallen in de sector metaal is gereduceerd met 25%.
2. Tenminste 30% (kritische massa) van alle bedrijven in vijf prioritaire subsectoren moet bekend zijn met

5xbeter en tenminste 25% van de bedrijven die het nodig hebben (i.c. bedrijven met overtredingen) heeft
concrete informatie of hulpmiddelen ingezet.

3. Alle geïnspecteerde bedrijven tussen 2012 en 2014 hebben aantoonbaar gewerkt aan verankering van
Arbozorg in de bedrijfsvoering.

4. De naleving op essentiële risico’s (machineveiligheid, lasrook) is blijvend op orde bij (bijna) alle
bedrijven die tussen 2012 en 2014 zijn geïnspecteerd.

5. In de verschillende metaalopleidingen is gezond en veilig werken een vast onderdeel in het
leerprogramma, met een voor jongeren aansprekende aanpak.

6. Een interactief netwerk tussen metaalinspecteurs en verbetercoaches van 5xbeter is opgericht en actief.
7. Een scala aan concrete communicatiemiddelen met veel aandacht voor good practices is ontwikkeld.

Daaronder instructiefilmpjes over machineveiligheid, verdiepende informatie/highlights en
achtergronden van inspectieresultaten en bevindingen uit nalevingsessies in specifieke deelbranches
en/of bij specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld meewerkende directeuren van kleine bedrijven).

8. Een verbeterde digitale ongevallendatabase met meer achtergrondinformatie en analysemogelijkheden is
beschikbaar.

419 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBARN:2012:BX3420, geraadpleegd op26-10-2017) en
https://www.wvo-advocaten.nl/het-belang-van-de-arbocatalogus-mag-niet-onderschat-worden/, geraadpleegd op
26-10-2017.
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5.2.5.1.5. Projecten

In de meerjarenrapportage is aangegeven dat er 25 projecten zijn geïnitieerd, waarvan 3 herinspectieprojecten.
In de rapportage wordt niet nader ingegaan op de uitkomsten van deze projecten.

Plannen voor de sector metaal in 2017 uit het jaarplan 2017 van de Inspectie

 Scheepsbouw: in 2017 inspecteert de Inspectie in de scheepsbouw en in de Rotterdamse havenregio.
Daar wordt ingezet op het voorkomen van verdringen door onderbetaling of illegale tewerkstelling. Een
netwerk van toonaangevende havens wordt door de Inspectie gestimuleerd ambassadeurs voor eerlijk
werk te worden. De bedoeling is dat dit netwerk samen met andere belanghebbenden eerlijk werk en
baankansen voor uitkeringsgerechtigden promoot. De Inspectie vergroot de bekendheid van de
zelfinspectietool ‘Eerlijk werken’ voor de scheepsbouw zodat goedwillende bedrijven een hulpmiddel
hebben voor het gemakkelijker naleven van de regels.

 Kleine metaalbedrijven: in een aantal kleine metaalbedrijven ligt de focus op het reduceren van de
werkdruk als (mede)veroorzaker van ziekteverzuim en ongevallen. Onderzoek bij een pilotgroep zal meer
inzicht geven in goede en effectieve maatregelen. De inzet is die kennis binnen de sector te verspreiden
via het uitdragen van goede voorbeelden en door een maatwerkvariant van de zelfinspectietool PSA voor
de aanpak van werkdruk in kleine metaalbedrijven. De Inspectie zoekt synergie met het
arbeidsveiligheids- en gezondheidsprogramma van de metaalsector ‘5x beter’ en stimuleert de
ontwikkeling van een verbetercheck werkdruk.

 Leren van ongevallen: de Inspectie wil dat bedrijven meer leren van de ongevallen die zich in de
metaalbranche hebben voorgedaan. Op haar website komt gerichte informatie voor de sector, waaronder
een ‘ongevalsbarometer’. Ook onderzoekt de Inspectie ervaringen uit onder andere Engeland, waar de
ongevalsratio in metaalbedrijven opvallend lager is dan in Nederland. Die kennis benut de Inspectie voor
effectievere interventies om ongevallen in de sector te voorkomen. Uiteraard wordt ook de kennis en
expertise van de branche zelf (inclusief ‘5x beter’) ingezet om het leereffect bij bedrijven te versterken.
Stimuleren van het gebruik van verbeterchecks en verbetercoaches in bedrijven blijft een belangrijke
constante in de nalevingscommunicatie van de Inspectie in deze sector.

Resultaten en effecten
Resultaten over de aanpak van de bouwsector zijn in hoofdzakelijk drie soorten documenten te vinden:

1. programmarapportages420;
2. publicatie van inspectieresultaten421;
3. jaarverslagen Inspectie SZW.

Voor de bespreking van de resultaten en effecten gebruiken wij hoofdzakelijk de meerjarenrapportage metaal
omdat deze rapportage verreweg de meeste informatie bevat en een overkoepelend beeld over een ruime
periode schetst (2009-2015).

5.2.5.2.1. Meerjarenrapportage metaal

In de meerjarenrapportage zijn de tien belangrijkste resultaten en effecten opgenomen 422, zoals vermindering
van ongevallen, toename van de bekendheid van 5xbeter, het bereik onder bedrijven (inspecties), de verhoogde
naleving, verbeterchecks van bedrijfsleven in het beroepsonderwijs, populariteit van Healthy Metal (zie
verderop voor een beschrijving), de toezicht- en handhavingsprijs 2015, stimuleren van de sociale partners om
tot nieuwe Arbocatalogi te komen, nalevingscommunicatie scheepsbouw en branche-initiatieven gieterijen
(samenwerking op het domein gezond en veilig werken). In de periode 2009-2015 daalde het aantal slachtoffers
van arbeidsongevallen in de sector van 397 per 100.000 werknemers in 2009 tot 299 per 100.000 werknemers
in 2015, een daling van 24 procentpunt.423 Voor 2016-2020 heeft een herijking van de risico’s plaatsgevonden
en is een vervolgaanpak voor de sector vastgesteld.

420 Een aantal programmarapportages is openbaar. Daarnaast maakt de Inspectie SZW ook voor intern gebruik rapportages
op.
421 De inspectieresultaten worden openbaar gemaakt.
422 Meerjarenrapportage Metaal 2009-2015, pagina 3 ‘samenvatting’.
423 Metaal: Effecten Meerjarenaanpak 2009-2015,
https://www.inspectieszw.nl/sectoren/metaal/publicaties/publicaties/2016/06/15/metaal-effecten-meerjarenaanpak, 15
juni 2016, pagina 2.
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Op basis van de jaarrapportages van het programma kan niet eenduidig en niet voor alle beoogde effecten
bepaald worden in hoeverre deze behaald zijn. De Inspectie heeft aangegeven dat het meten van effecten van de
meerjarenprogramma’s plaatsvindt aan het einde van de programmaperiode. De acht eerder vermelde beoogde
effecten worden niet als zodanig behandeld in de rapportages, in plaats daarvan rapporteert de Inspectie over
tien resultaten/effecten. Tabel 5-2 toont de benoemde beoogde effecten en de beschreven resultaten.

Tabel 5-4 Overzicht van de door de Inspectie in jaarplannen benoemde beoogde effecten en de in de
jaarrapportages of andere bronnen beschreven resultaten

# Beoogde resultaten Resultaat en opmerkingen

#1
Een reductie van 25% van het aantal ernstige/
meldingsplichtige ongevallen in de sector metaal.

24 procentpunt reductie.

#2

Tenminste 30% (kritische massa) van alle bedrijven
in de vijf prioritaire subsectoren moet bekend zijn
met 5xbeter en tenminste 25% van de bedrijven die
het nodig hebben (i.c. bedrijven met overtredingen)
heeft concrete informatie of hulpmiddelen ingezet.

• 61% in 2014 is bekend met 5xbeter

• 55% inzet verbetercheck lasrook 2015

• 30% inzet verbetercoaches 2015

#3
Alle geïnspecteerde bedrijven tussen 2012 en 2014
hebben aantoonbaar gewerkt aan verankering van
Arbozorg in de bedrijfsvoering.

De Inspectie geeft aan dat de naleving is verhoogd, blijkend
uit herinspecties (met een bandbreedte van 47% voor de
scheepsbouw tot 85% bij metaalproductenindustrie).

#4
De naleving op essentiële risico’s (machineveiligheid,
lasrook) is blijvend op orde bij (bijna) alle tussen
2012 en 2014 geïnspecteerde bedrijven.

Naleving op gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen en
arbeidsplaatsen komen aan bod in de jaarrapportages. Het is
niet duidelijk in hoeverre dit specifiek betrekking heeft op
machineveiligheid of lasrook, daarnaast is deze doelstelling
ook moeilijk meetbaar door ontbrekende normen.

De Inspectie heeft in een reactie aangegeven dat “de naleving
is verhoogd. Het betreft de naleving op alle drie de prioritaire
risico’s: veilig werken met machines en arbeidsmiddelen,
beheersing blootstelling aan lasrook en een veilige inrichting
arbeidsplaats. Dit blijkt uit de herinspectieresultaten. We
kunnen nog niet vaststellen of dit blijvend of structureel van
aard is. Daarvoor is een eindmeting gepland op basis van een
representatieve steekproef aan het einde van de
programmaperiode”.

#5

In de verschillende metaalopleidingen is gezond en
veilig werken door middel van een voor jongeren
aansprekende aanpak een vast onderdeel in het
leerprogramma.

De Inspectie houdt het aantal opleidingen waarin deze
doelstelling is gerealiseerd niet continu bij. Niet duidelijk is
of op dit specifieke onderdeel een evaluatie voorzien is na
afloop van het meerjarenprogramma.

#6
Een interactief netwerk tussen metaalinspecteurs en
verbetercoaches van 5xbeter is opgericht en actief.

Deze doelstelling is gerealiseerd.

#7
Een scala aan concrete communicatiemiddelen met
veel aandacht voor goede voorbeelden is ontwikkeld.

De doelstelling is niet goed meetbaar, omdat “scala aan” en
“veel aandacht voor” geen telbare indicatoren zijn. Op de
website van de Inspectie is er een aparte pagina gewijd aan
de metaalsector424. Deze pagina vermeldt drie “goede
voorbeelden”. Daarnaast staan er tips voor werkgevers,
maandelijkse cijfers over het aantal ongevallen in de sector,
nieuws en publicaties en informatie over de werkwijze van de
Inspectie, evenals links naar andere relevante bronnen, zoals
de website van 5x beter. Sinds 2014 is de Inspectie actief op
social media over de metaalsector. Vanaf 2017 worden die
actiever gebruikt dan daarvoor.425

#8
Een verbeterde digitale ongevallendatabase is
beschikbaar met meer achtergrondinformatie en
analysemogelijkheden.

Deze doelstelling is Inspectie-breed opgepakt. In een
voetnoot bij de jaarrapportage 2012 wordt hier op ingegaan.

424 https://www.inspectieszw.nl/sectoren/metaal
425 In de periode 2014-2016 betrof het bijvoorbeeld 1 à 2 twitterberichten met de vermelding “metaal” of “metaalsector”. In
de periode 1 januari tot 19 juni 2017 werden 0 berichten geplaatst over de metaalsector. Van 19 juni tot 10 december 2017
betrof het 8 berichten. Zie https://twitter.com/search?q=%40inspectieszw%20metaal&src=typd.
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Gerapporteerde resultaten die niet raken aan een van de beoogde resultaten zijn:

 4.600 bedrijven bereikt met inspecties;
 nieuwe Arbocatalogus voor gevaarlijke stoffen;
 nalevingscommunicatie scheepsbouw (actieve rol van de industrie bewerkstelligd bij de naleving van de

Wav);
 branche-initiatieven gieterijen ontstaan om gezond en veilig werken meer onder de aandacht te brengen.

Zo krijgen deskundigen studiepunten voor het bijwonen van de netwerkbijeenkomsten.

5.2.5.2.2. Andere geboekte resultaten of verdere kwalitatieve onderbouwing van hierboven besproken
resultaten

5.2.5.2.2.1. Totaalbeeld

In de periode 2009-2015 zijn 6396 inspecties uitgevoerd bij 4.633 unieke bedrijven (1.763 herinspecties). Bij
78% van de bedrijven is een handhavingstraject opgezet. Er zijn 25 projecten uitgevoerd waarvan 3
herinspectieprojecten. Er is een dalende trend te zien van het handhavingspercentage in de periode 2009-2015.
De Inspectie geeft aan dat het gemiddelde handhavingspercentage van alle inspectieprojecten geleidelijk
afneemt (van 81% in 2010 naar 70% in 2015). De meeste overtredingen zijn overtredingen op het gebeid van
arbeidsmiddelen (56%), gevolgd door Arbozorg (15%) en gevaarlijke stoffen (15%). Bij herinspecties is het
nalevingspercentage gemiddeld 75%, dat geeft voor de Inspectie een indicatie dat de inzet van het instrument
inspecteren leidt tot gedragseffecten bij bedrijven in die deelsectoren waar de herinspecties plaatsvonden.

84% van de klachten die bij de Inspectie zijn gemeld zijn behandeld.

5.2.5.2.2.2. 5xbeter

Vanaf 2012 is er in het programma expliciet aandacht geweest voor nalevingscommunicatie en is er een actieve
samenwerking met 5xbeter en andere stakeholders op gebied van de Arbowet opgezet.426

Waar relevant neemt de Inspectie in communicatie-uitingen altijd een verwijzing op naar de zelfinspectietools
van de Inspectie SZW en de verbetercoaches van 5xbeter. Het resultaat hiervan is dat de bekendheid van
5xbeter en de zelfinspectietools is toegenomen.

De bekendheid met 5xbeter is toegenomen van 34% in 2009 naar 61% in 2014. De inspectie stelt dat uit
evaluatieonderzoek naar het functioneren van 5xbeter blijkt dat werkgevers die bezocht worden door verbeter-
coaches, tweemaal zo vaak de verbeterchecks gebruiken en dat bij 8 van de 10 bezochte bedrijven meer
bewustzijn over risico’s en mogelijke oplossingen daarvoor en tot fysieke aanpassingen op de werkvloer leiden.
De Inspectie signaleert dat de interventies van 5xbeter een positieve invloed hebben op de
arbeidsomstandigheden en het veiligheidsbewustzijn in de bedrijven.

Uit de evaluatie van 5x beter en de interviews in het kader van dit onderzoek blijkt dat bedrijven 5xbeter als
zeer positief ervaren. Bedrijven voelen zich geholpen met goede hulpmiddelen en deskundig advies. Ze ervaren
een positieve kracht van de frisse buitenstaanderblik en de ‘dwingende vreemde ogen’ van de verbetercoaches.
Belangrijk is voor hen ook dat ze erop kunnen vertrouwen dat de hulpmiddelen in lijn zijn met de actuele
wetgeving en zijn afgestemd met de inspectie en, niet in de laatste plaats, dat ze laagdrempelig en gratis zijn.427

5.2.5.2.2.3. Leerbedrijven

Werkgevers met leerbedrijven blijken minder goed de wetgeving na te leven dan werkgevers met niet-
leerbedrijven. Dat concludeert de Inspectie op basis van haar resultaten; de Inspectie geeft aan dat dit een
zorgelijke situatie is aangezien jongeren het vaakst slachtoffer zijn van ongevallen.

5.2.5.2.2.4. Healthy Metal (onderdeel jongerenaanpak)

Speciaal voor de doelgroep jongeren is een nalevingsaanpak gecreëerd. De Inspectie SZW428 heeft deze aanpak
ontwikkeld en is tevens de uitvoerder van dit initiatief dat sinds 2014 bestaat.429 Onderdeel van deze aanpak is

426 Inspectie SZW (2016). Programmawerkplan metaal 2017.
427 Bureau KLB (2016). Meer dan 5x beter? – Eindrapportage 5xbeter 2014-2016.
428 https://www.inspectieszw.nl/binaries/inspectieszw/documenten/jaarverslagen/2015/05/15/jaarverslag-
2014/Jaarverslag-Inspectie-SZW-2014.pdf. Geraadpleegd op 24-10-2017.
429 https://www.inspectieszw.nl/publicaties/videos/2014/06/03/de-lancering-van-healthy-metal. Geraadpleegd op
24-10-2017.
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een applicatie genaamd Healthy Metal. Andere instrumenten zijn promotie van Arbocatalogi bij vakdocenten
techniek, regelmatige analyses van de naleving bij leerbedrijven, afspraken met de Inspectie Onderwijs en in
samenwerking met de beleidsdirectie: de ontwikkeling van een keuzedeel gezond en veilig werken voor het
gehele mbo en de inzet van inspecteurs bij onderwijsbijeenkomsten.

5.2.5.2.2.5. Samenwerking met sociale partners, subbranche-organisaties en andere stakeholders

Samenwerking met diverse partijen hebben tot de volgende resultaten geleid: onderlinge afspraken,
ontwikkeling Arbocatalogi, update verbeterchecks en creatie zelfinspectietools.

5.2.5.2.3. Publicatie van inspectieresultaten metaal

Ter indicatie zijn hieronder overige beschikbare publicaties voor de metaalsector weergegeven. Wij bespreken
de inhoud hiervan verder niet omdat deze al aan de orde is gekomen in de bespreking van de
meerjarenrapportage programma metaal 2009-2015.

Tabel 5-5 Lijst van publicaties metaalsector430

Jaar van publicatie Naam publicatie
Onbekend Metaalproductenindustrie 2011
2014 Scheepsbouw 2013
2015 Inspecties in de Metaalindustrie 2014
2015 Inspectie in gieterijen

De rapportage van het meerjarenprogramma metaal 2009-2015 biedt een uitgebreidere bespreking van de
resultaten dan de jaarverslagen, daarom bespreken wij de inhoud van de jaarverslagen hier verder niet.

Overige ontwikkelingen
De Inspectie geeft in haar meerjarenrapportage aan dat de Metaalunie onderzoek doet naar de indicatoren van
zelfwerkzaamheid. De uitkomsten hiervan worden in 2018 verwacht en zullen ook voor de Inspectie
interessante inzichten opleveren.

5.2.6. Reflectie op de handhavingsaanpak in de metaalsector
Het meest opvallende initiatief dat vanuit de branche is ontplooid om arbeidsrisico’s te beperken (Arbo) betreft
het programma 5xbeter, een initiatief dat unaniem door alle betrokkenen wordt omarmd en een groot succes
blijkt te zijn. De Inspectie en de sociale partners van 5x beter werken hiertoe nauw samen en stemmen het eigen
repertoire hier op af. De Inspectie richt zicht specifiek op de risico’s in de metaalsector door projectmatige
aanpak van de scheepsbouw voor AMF zaken, een algemene jongeren aanpak (healthy metal en anderszins
aandacht voor gezond en veilig werken op scholen), de focus op kleine metaalbedrijven en aandacht voor
lasrook. In de metaalsector is gebleken dat het instrument inspecteren effectief is: veel bedrijven gaan na een
inspectie aan de slag met verbeteringen. Sinds 2014 wordt een planmatige aanpak gehanteerd voor de
arbeidsmarktfraude in de metaal. De focus ligt nu op de scheepsbouw. In de metaalsector wordt, naast
afzonderlijke aanpak, gewerkt met een taskforce.

5.3. Schoonmaak

5.3.1. Karakteristieken van de schoonmaaksector
In de schoonmaaksector zijn ruim 11.500 bedrijven actief, waarvan 3.400 in de glasbewassing. Er werken
119.000 werknemers in de schoonmaaksector.431 De sector bestaat uit twee subsectoren, namelijk de
glasbewassing en de overige schoonmaakdienstverlening. De glasbewassing kenmerkt zich door het werken op
hoogte. Werkzaamheden van de sector bestaan bijvoorbeeld uit het schoonmaken van kantoren, glazenwassen,
gevelbehandeling, schoonmaken na calamiteiten, schoonmaken van treinen, vliegtuigen, scholen en reiniging in
de voedingsmiddelenindustrie.

430 https://www.inspectieszw.nl/publicaties. Geraadpleegd op 21-07-2017.
431 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/09/15/jaarplan-2016-inspectie-szw. Geraadpleegd op 21 juli

2017.
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5.3.2. Krachtenveld schoonmaaksector
In figuur 5-9 is het krachtenveld voor de metaalsector weergegeven. Het krachtenveld wordt daarna toegelicht,
voor wat betreft de zaken die afwijken van het algemene krachtenveld zoals beschreven in hoofdstuk 4.

Figuur 5-9 Krachtenveld in de sector schoonmaak

OSB
De ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) is een van twee ondernemersorganisatie
in schoonmaakbranche. De bij brancheorganisatie OSB aangesloten bedrijven zijn goed voor zo’n 70% van de
omzet en 70% van de arbeidsplaatsen in de sector schoonmaak. De schoonmaaksector staat naar zeggen van
OSB voor zo’n 4 miljard euro omzet. OSB richt zich op samenwerking gericht op het bevorderen van
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en goede arbeids- en marktverhoudingen. 432

Siev
De brancheorganisatie Schoonmaken is een vak! (Siev) is de branchevereniging voor mkb-bedrijven in de
schoonmaak. Siev is kleiner dan OSB en er zijn ook enkele zzp-organisaties lid van.

432 http://www.osb.nl/schoonmaak-feiten-en-cijfers/. Geraadpleegd op 21 juli 2017.
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Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en
Glazenwassersbranche

De Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (Stichting RAS) is
opgericht door de sociale partners CNV Vakmensen en FNV en Ondernemersorganisatie Schoonmaak- &
Bedrijfsdiensten. De Stichting RAS heeft als taak het geven van advies aan de branche. De Stichting RAS houdt
zich bezig met het initiëren en financieren van activiteiten rondom:433

 arbeidsvoorwaarden;
 opleidingen;
 arbeidsomstandigheden; en
 toepassing en het toezien op naleving van de cao.

De activiteiten van de Stichting RAS worden gefinancierd uit de bijdragen van de werkgevers van schoonmaak-
en glazenwassersbedrijven, de zogenaamde RAS-premie zoals is vastgelegd in de cao. De premie wordt geïnd
door het pensioenfonds bij de werkgever en bedraag 0,75% over het loon per werknemer op jaarbasis. 434 De
Stichting RAS is ook de organisatie die voor de sociale partners de Arbocatalogus heeft opgesteld. De Stichting
RAS is voor de Inspectie SZW een belangrijke kennispartner.

5.3.3. Rol van brancheorganisaties en andere actoren in de
schoonmaaksector

In de schoonmaakbranche worden meer de volgende instrumenten ingezet om de naleving van de
arbeidswetten te bevorderen:

Arbocatalogus
Er is een Arboconvenant Schoonmaak- en Glazenwassersbranche afgesloten tussen OSB, FNV, CNV
en de overheid.435 In dit kader zijn verschillende maatregelen gerealiseerd gericht op het verminderen van
arbeidsrisico’s in de branche. Om de resultaten te borgen is door de sociale partners een Arbocatalogus
opgesteld. Deze Arbocatalogus wordt gevormd door:436

 De cao Arbeid en Gezondheid voor het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 2014-12017 .
 De maatregelen opgenomen in de RI&E voor de branche. Er is een branche-RI&E voor de

schoonmaak opgesteld en erkend. Tevens is er een RI&E-schoonmaak-app ontwikkeld waarbij op locatie
de vragenlijst ingevuld kan worden. De branche-RI&E kan (gratis) gebruikt worden door de
schoonmaak- en glazenwassersbedrijven die aangesloten zijn bij het bedrijfspensioenfonds Schoonmaak-
en Glazenwassersbedrijf.437

 De website Arboschoonmaak.nl. De website Arboschoonmaak.nl is door de Stichting RAS opgesteld
en wordt door de stichting onderhouden.438 De website bevat informatie over veilig en gezond werken in
de schoonmaak- en glazenwassersbranche. De inhoud van de website sluit aan op de afspraken die in de
cao zijn vastgesteld. De website bevat onder meer informatie over lichamelijke belasting, gevaarlijke
stoffen en omgaan met werkdruk. Op de site is onder meer de Werkdrukmeter Schoonmaak te vinden.
Ook zijn er andere hulpmiddelen en voorlichtingsmaterialen, zoals Arbozakboekjes, te raadplegen.

Keurmerk
De brancheorganisaties, OSB en Siev hebben beide voor hun leden een keurmerk. Dit keurmerk is voor OSB-
leden verplicht gesteld om lid te kunnen worden van de brancheorganisatie. Bij Siev is dat niet het geval.
De eisen die aan het keurmerk gesteld worden, verschillen per brancheorganisatie. Voor het OSB-keurmerk
geldt bijvoorbeeld het volgende:

433 www.ras.nl/over-ras/ Geraadpleegd op 17 mei 2017.
434 www.ras.nl/over-ras/financiering Geraadpleegd op 17 mei 2017.
435 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2003-72-p16-SC39469.html geraadpleegd op 24 juli 2017.
436 https://www.ras.nl/arbeidsomstandigheden/arbocatalogus/ geraadpleegd op 24 juli 2017.
437 http://www.rieschoonmaak.nl/Ras/geraadpleegd op 24 juli 2017.
438 https://www.arboschoonmaak.nl/over-arboschoonmaak-nl/ geraadpleegd op 24 juli 2017.
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Vanaf 1 januari 2013 moeten OSB-leden in het bezit zijn van het OSB-keurmerk. Dit keurmerk staat voor
kwaliteit en betrouwbaarheid.439 Er bestaat ook een keurmerk voor Glas en Gevel. Het keurmerk heeft een
aantal pijlers waaraan een bedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor het keurmerk:

 voldoen aan de NEN 4400;
 hanteren van de code Verantwoordelijk Marktgedrag;
 in het bezit zijn van het SNA-keurmerk.

Daarnaast dient het bedrijf ook de cao na te leven.

Er vindt periodieke toetsing plaats (administratief) door private toezichthouders. Op basis van de uitkomsten
van deze toets wordt vastgesteld door een bedrijf het keurmerk mag blijven voeren of dat het keurmerk wordt
ingetrokken

Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak en
Glazenwassersbranche440

Verschillende partijen, zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, kunnen de code ondertekenen. Door
ondertekening geven betrokken partijen aan dat zij hun verantwoordelijkheid nemen bij het aanbesteden en/of
uitbesteden van werkzaamheden. Dit betekent dat partijen niet alleen op de prijs, maar ook op kwaliteit en
arbeidsomstandigheden letten bij een aanbesteding; duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen
staat centraal.

Voorlichting en training
OSB geeft voorlichting aan haar leden over de cao. Daarnaast is er een OSB academie. De OSB academie biedt
diverse trainingen aan, waaronder over de RI&E.441

5.3.4. De rol van het ministerie van SZW in de schoonmaaksector
Wij hebben in het onderzoek één instrument van het ministerie van SZW aangetroffen dat specifiek gericht is
op het bevorderen van de naleving van de arbeidswetten in de schoonmaaksector. Dit betreft certificering. In de
schoonmaak is een aantal certificaten in gebruik die als instrument voor de verbetering van de
arbeidsomstandigheden en veiligheid gezien kunnen worden. Dit betreft vooral certificaten voor de
hulpmiddelen die gebruikt worden bij het werken op hoogte. Bijvoorbeeld een certificaat voor een
gevelliftsysteem.442

5.3.5. Rol van de Inspectie in de schoonmaaksector
De Inspectie SZW heeft extra aandacht voor de schoonmaakbranche, omdat dit een branche is met grote
arbeidsrisico’s. Risico’s spelen vooral op het gebied van arbeidsmarktfraude.

Op basis van de risicoanalyse stelt de Inspectie SZW dat de volgende risico’s het grootst zijn in de sector:

 onderbetaling;
 illegale tewerkstelling;
 overschrijding arbeidstijden;
 dynamische fysieke overbelasting;
 gevaarlijke stoffen.

Daarnaast spelen in de sector onder andere de volgende problemen: uitkeringsfraude, zwart/grijs werk,
identiteitsfraude, belastingfraude, arbeidsuitbuiting (ernstige, onmenselijke situaties op de werkvloer waarbij
ook onderbetaling een rol speelt), schijnconstructies en fictieve dienstverbanden.

439 http://www.osb.nl/over-osb, geraadpleegd op 24 juli 2017.
440 http://www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl/home, geraadpleegd op 24 juli 2017.
441 Interviews PwC.
442 https://www.inspectieszw.nl/publicaties/brochures/2013/02/15/arbeidsomstandigheden-en-certificering-2012
Geraadpleegd op 17 mei 2017.
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Programma schoonmaak
In tegenstelling tot de sector metaal is er geen meerjarenprogramma noch een rapportage voor de sector
schoonmaak openbaar gemaakt. Wel geven de jaarverslagen van de Inspectie zicht op de uitvoering in de jaren
2013 tot heden. Ook geven vertrouwelijke documenten en input uit de interviews een beeld. Wij gebruiken hier
hoofdzakelijk openbare documentatie, dat zijn in dit geval alle jaarplannen en jaarverslagen, maar ook het
meerjarenplan van de inspectie voor het jaar 2015-2018443 en het eindrapport schoonmaak interventieteams.444

5.3.5.1.1. Aanpak

In de schoonmaakbranche bestaan structureel misstanden met betrekking tot eerlijke en veilige
werkomstandigheden, zo blijkt uit de jaarplannen en het meerjarenplan. Er is sprake van laaggeschoolde arbeid
en werknemers waarvan een aantal de Nederlandse taal maar beperkt beheerst. Er bestaat grote
afhankelijkheid van de werkgever door nul-urencontracten en stukloon. Ook komt in de schoonmaaksector
vluchtig ondernemerschap voor. Om de risico’s in deze sector aan te pakken zet de Inspectie verschillende
instrumenten in, met een focus op gedragsverandering. De problematiek in de sector kenmerkt zich door zijn
diversiteit en dat is waarom de Inspectie stelt dat een multidisciplinaire aanpak hier het beste bij past. De
Inspectie werkt in de schoonmaaksector daardoor voornamelijk met interventieteams.

Naast de inzet van interventieteams vinden er ook nog reguliere inspecties plaats en geeft de inspectie aandacht
aan de volgende zaken:

 Er is een website, zelfinspectie.nl, waar werkgevers aan de hand van een vragenlijst kunnen controleren
of het beleid en de werkwijze van het bedrijf op orde zijn. Er zijn zelfinspecties voor onder andere de
thema’s:

 eerlijk werken; deze tool is gelanceerd in april 2016, met een specifieke omgeving voor de
schoonmaakbranche;

 Arbo op orde!;
 gevaarlijke stoffen.

 Checklist schoonmaak: Op checklistschoonmaak.nl is een checklist voor opdrachtgevers te vinden. De
checklist bevat tien criteria op basis waarvan een opdrachtgever kan beoordelen of de kans groot is dat
een schoonmaakbedrijf zich aan de regels houdt. Deze checklist is opgesteld door de Inspectie SZW en de
Belastingdienst in nauwe samenwerking met de Stichting RAS, OSB en Siev.

5.3.5.1.1.1. Interventieteams in de schoonmaaksector

In de schoonmaaksector waren op verschillende wetgevingsterreinen problemen geconstateerd, waaronder
illegale tewerkstelling en uitbuiting. Deze problemen vormden de aanleiding voor het instellen van
interventieteams. Vanaf 2009 tot eind 2013 zijn er vier interventieteamprojecten actief geweest, in
verschillende regio’s. Op basis van de evaluaties van deze projecten werd geconcludeerd dat, ondanks de
controles, de mate van naleving weinig verbeterde in de schoonmaakbranche. Repressief optreden alleen bleek
niet voldoende om misstanden in delen van de schoonmaaksector te voorkomen of op te heffen. 445

In 2013 is als vervolg op deze projecten een bredere, landelijk aanpak voorgesteld om de naleving in de sector te
bevorderen. Dit heeft geresulteerd in de sectoraanpak specifiek gericht op schoonmaakbedrijven actief binnen
de fastfood. Voorwaarde hierbij was dat naast repressie ook andere instrumenten ingezet zouden worden, meer
gericht op preventie (handhavingscommunicatie). Daarnaast dienden de brancheorganisaties nadrukkelijker
betrokken te worden bij de aanpak446.

443 https://www.inspectieszw.nl/publicaties/jaarplannen/2014/09/15/meerjarenplan-2015-2018. Geraadpleegd op 21 juli
2017.
444 https://www.inspectieszw.nl/publicaties/rapporten/2013/06/15/eindrapport-schoonmaakinterventieteams.

Geraadpleegd op 21 juli 2017.
445 Inspectie SZW (2013). Eindrapport schoonmaak interventieteams. Noord-Nederland, Noord-Holland, Midden-
Nederland, Zuid-West-Nederland.
446 Inspectie SZW (2013). Eindrapport schoonmaak interventieteams. Noord-Nederland, Noord-Holland, Midden-
Nederland, Zuid-West-Nederland.
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Uit de evaluatie van dit interventieproject, dat van begin 2014 tot eind 2016 heeft gelopen en waarbij de
Belastingdienst, IND, VNG/RCF, UWV en Inspectie SZW betrokken zijn geweest, komt het volgende beeld naar
voren:447

Het primaire doel van dit interventieproject was het herstel van normconform gedrag van
schoonmaakbedrijven in de fastfoodsector en hun opdrachtgevers, in het bijzonder de landelijk werkende
fastfoodketens.

De brancheorganisaties zijn betrokken geweest bij de gezamenlijke interventieaanpak: ook is er overleg gevoerd
met de vijf grotere fastfoodketens en is een gezamenlijke digitale checklist eerlijk werk
www.checklistschoonmaak.nl ontwikkeld.

In de periode september 2014 tot en met december 2015 zijn bij 56 verschillende filialen van grote landelijke
fastfoodketens werkplekcontroles geweest. Daarbij zijn in totaal 102 schoonmakers gecontroleerd. Bij bijna alle
onderzochte schoonmaakbedrijven zijn overtredingen geconstateerd. Verder is sprake van schoonmakers die
fraude pleegden met een uitkering en/of bij aanvraag van een verblijfsvergunning.

Enkele van de opgetekende resultaten zijn dat:
 fastfoodvestigingen in vrijwel alle gevallen de interne procedures en controles hebben aangescherpt en

contracten met schoonmaakbedrijven hebben aangepast;
 een groot deel van de fastfoodvestigingen (eigendom van het moederbedrijf) volledig overschakelde naar

schoonmaak in eigen beheer of naar inhuur van gecertificeerde bedrijven;
 een deel van de fastfoodvestigingen (franchisenemers) is overgegaan op de schoonmaak in eigen beheer of

het inhuren van gecertificeerde bedrijven;
 een groot deel van de schoonmaakbedrijven die actief waren in de fastfoodsector, hieruit is verdwenen.

Voornemens voor 2017 naar aanleiding van interventieteam schoonmaak

Ondanks de inzet van een interventieproject in de schoonmaak, blijft de problematiek in deze branche, actueel.
Om structureel een verandering te realiseren is meer nodig. Verondersteld wordt dat “de ingewikkeldheid van
de huidige wet- en regelgeving en de moeilijkheid hierop effectief te handhaven een aanjager zijn voor de
populariteit van het verdienmodel in de sector van aanbieders van laaggeschoolde arbeid en dat dit model zal
moeten worden omgevormd”. Als advies wordt in de eindevaluatie het volgende meegegeven: “een integraal
onderzoek te doen naar het verdienmodel van de bedrijven die laaggeschoolde arbeid aanbieden (met name
schoonmaak- en uitzendbranche) (…)”, op basis waarvan een voorstel gedaan kan worden voor mogelijke
aanpassingen aan wet- en regelgeving”.448 Dit advies is overgenomen en wordt uitgevoerd door de LSI-partners.

5.3.5.1.1.2. Doelgroepen

De Inspectie selecteert de meest risicovolle bedrijven in de branche, waaronder hotelketens, de fastfoodsector
en schoonmaak in de voedselindustrie.

5.3.5.1.1.3. Doelstellingen

De Inspectie richt zich sec op de arbeidsmarktfrauderisico’s. Er worden in de openbare informatie, op de
verslaglegging over de inzet van interventieteams en het jaarplan voor 2017 na, geen concrete doelen gesteld. In
de aan ons vertrouwelijk verstrekte informatie zijn wel meer concrete doelstellingen te vinden.

In het jaarplan 2017 zijn de volgende doelstellingen opgenomen:

 Minstens 10% van de onderzochte malafide schoonmaakbedrijven staakt de activiteiten en er vinden
minstens twee veroordelingen plaats. Er komen meer kwalitatief goede meldingen over mogelijk malafide
schoonmaakbedrijven.

 Met communicatie over rechten en plichten is minstens 10% van de totale doelgroep bereikt.
 Opdrachtgevers maken minder gebruik van malafide schoonmaakbedrijven.
 Er is meer vraag naar inhuur van gecertificeerde schoonmaakbedrijven.

447 Inspectie SZW (2016). Eindrapport project Schoonmaak Fastfood 2014-2016.
448 Inspectie SZW (2016). Eindrapport project Schoonmaak Fastfood 2014-2016.
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5.3.5.1.2. Concrete uitvoering van de handhaving

De Inspectie heeft een set werkwijzers(werkinstructies) en informatiedocumenten opgesteld die de inspecteurs
nadere informatie geven over de voorbereiding van inspecties, het optreden tijdens inspecties en het beoordelen
van situaties.

In de interviews zijn de volgende reflecties op de uitvoering gegeven:

 Het betrekken en aanspreken van opdrachtgevers is zeer belangrijk gebleken als het gaat om het
bevorderen van de naleving. Dit wordt ook onderkend door de sector zelf. Dergelijke inzet aan de
voorkant - gericht op preventie - was destijds een nieuwe ontwikkeling binnen de Inspectie SZW.
Inmiddels wordt een dergelijke aanpak bij meer programma’s toegepast.

 Het openbaar maken van inspectiegegevens (in het kader van de Was) en het communiceren over
positieve en negatieve resultaten is ook een bewuste keuze geweest binnen het programma. De Inspectie
SZW geeft aan dat dergelijk communicatie-uitingen en resultaten gedeeld worden met
brancheorganisaties. Vanuit de branche wordt dit onderkend, maar daarbij is aangegeven dat de
informatie nog te summier; op basis van de informatie kan de branche naar eigen zeggen nog
onvoldoende bepalen wat er nodig is om naleving te bevorderen of wat precies het probleem is.

 De focus op de fastfoodsector in de afgelopen jaren heeft geleid tot minder aandacht voor andere
terreinen – zoals bijvoorbeeld de prijsdruk binnen de branche als geheel - en beperkte aandacht voor
veilige arbeidsomstandigheden bij bijvoorbeeld zzp’ers en de glazenwassers die werken voor
particulieren. In de interviews is aangegeven dat beperkte aandacht voor arbeidsrisico’s op de lange
termijn negatieve gevolgen kan hebben voor werknemers; bepaalde beroepsziekten uiten zich namelijk
pas na meerder jaren.

5.3.5.1.3. Publicaties schoonmaak

Ter indicatie zijn hieronder de beschikbare publicaties voor de schoonmaaksector weergegeven. De publicaties
uit 2013 worden hier niet verder besproken, aangezien het jaar 2012 (waarop deze publicaties betrekking
hebben) buiten de periode valt waarop dit onderzoek zich richt. De andere publicaties zijn reeds besproken.

Tabel 5-6 Overzicht van de publicaties over de aanpak in de sector schoonmaak

Jaar van publicatie Naam publicatie

2013 Inspectieproject Schoonmaak 2012

2013 Projectverslag interventieteams schoonmaak

2013 Eindrapport schoonmaak interventieteams. Noord-Nederland, Noord-Holland,
Midden-Nederland, Zuid-West-Nederland.

2016 Eindrapport project Schoonmaak Fastfood 2014-2016.

Resultaten en effecten
Concluderend kunnen wij stellen dat er over de interventieteams wordt gerapporteerd over resultaten en
effecten. Zie daarvoor de tekst over de interventieteams. In openbare bronnen wordt gedeeltelijk over
resultaten gerapporteerd, namelijk in de jaarverslaglegging tot 2016. Hierdoor is het lastig om een beeld te
schetsen van de ontwikkeling van de aanpak van de risico’s binnen de schoonmaaksector.

Overigens zien wij, net zoals voor de bouwsector te constateren valt, in de plannen voor 2017 (concept werkplan
schoonmaak 2017) een zeer uitgebreide en systematische weergave van problemen, doelen, aanpak,
instrumenten, producten en beoogde effecten.

5.3.6. Reflectie op de handhavingsaanpak in de schoonmaaksector
Vanuit de branche zijn verschillende initiatieven ontplooid om de arbeidsrisico’s in de schoonmaaksector te
beperken (met name Arbo). In aanvulling daarop heeft het ministerie van SZW voor een aantal systemen
certificering ingesteld. Dit draagt er aan bij dat er waarborgen zijn ingebouwd voor veilige werkomstandigheden
(Arbo). Tot slot richt de Inspectie SZW zich op de grootste risico’s in de branche, met name op het terrein van
arbeidsmarktfraude. De instrumenten die worden ingezet om deze misstanden aan te pakken zoals ‘druk zetten
op de keten’, ‘openbaarmakingen’ en ‘interventieteams’, lijken aan te sluiten op de door de Inspectie gestelde
doelen (afgemeten aan de resultaten) en vormen tevens een aanvulling op de activiteiten die de branche zelf
verricht. Wel dient opgemerkt te worden dat de inzet van de Inspectie SZW zeer selectief is, zo heeft er in de
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afgelopen jaren met name inzet plaatsgevonden in de fastfoodketen. Dit kan een bewuste keuze zijn van
Inspectie c.q. een uitkomst van de risicoanalyse zijn.

5.4. Vergelijking sectoren
In de voorgaande paragrafen is uiteengezet op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan het bevorderen
van de naleving van wet en regelgeving op het gebied van eerlijk, gezond en veilig werken en hoe handhaving
hierop aansluit.

De aanpak van arbeidsmarktfraude en gezond en veilig werk in de sectoren, bouw, metaal en schoonmaak, is
verschillend. Zo is er een verschil te zien in de mate waarin het ministerie van SZW en andere partijen
initiatieven ontplooien, maar ook in de aanpak van de Inspectie SZW. Hieronder zijn voor een aantal thema’s
de belangrijkste verschillen en overeenkomsten voor de drie sectoren weergegeven.

Bij de interpretatie van de gegevens in de tabel dient opgemerkt te worden dat de sectoren qua type werk,
werktijden, werkomgeving et cetera van elkaar verschillen en mede daardoor (deels) ook andere risico’s
kennen. Dientengevolge is het ook logisch dat de aanpak, vanuit het ministerie van SZW, de
brancheorganisaties en met name vanuit de Inspectie SZW, per sector verschilt. De informatie in de tabel dient
derhalve beschouwd te worden als een informatieve uiteenzetting van de overeenkomsten en verschillen in de
aanpak in de sectoren. Er kan geen oordeel geveld worden over effectiviteit van de aanpak en/of over het feit
dat bepaalde elementen wel of niet aanwezig zijn in een sector.

Tabel 5-7 Vergelijking aanpak handhaving arbeidswetten in de sectoren bouw, metaal en schoonmaak

Elementen ter

vergelijking

Bouw Metaal Schoonmaak

Focus  Recent meer focus

op de ontwerpfase

van het bouwproces

ter preventie van

ongevallen en het

voorkomen van

risico’s

 Meer focus op

opdrachtgevers in de

bouw

 Jongeren aanpak

o Applicatie Healthy Metal

o Focus op het onderwijs

(vakdocenten techniek,

keuzemodule voor het MBO

ontwikkeld, inzet inspecteurs

bij onderwijsbijeenkomsten)

 Meer aandacht voor AMF,

specifiek in de scheepsbouw

 Sterke focus op opdrachtgevers

 Good practice: aanpak fastfood

door druk zetten op de keten en

inzet van interventieteams

Mix van

interventies

- -  Inzet op preventie door afspraken

met en druk op opdrachtgevers

 Publicatie van informatie

Interne

samenwerking

- Taskforce AMF-Arbo Met name aandacht voor AMF;

arbeidsomstandigheden vooral

reactief/o.b.v. signalen

Initiatieven

vanuit de

branche

Bouw ID, maar (nog)

niet operationeel

 5xbeter, zeer succesvol

 Dynamische branche-RI&E,

met gerichte herinneringen om

zaken te updaten indien nodig

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

en keurmerken om lid te mogen

worden van brancheorganisaties

Externe

samenwerking

Interventieteams

(minder aandacht dan

schoonmaak)

 Interventieteams

 Nauwe samenwerking met de

Belastingdienst

Betrekken van

de branche bij

de aanpak

 Conceptprogramma

voorgelegd aan

brancheorganisatie

 Gesprekken met

opdrachtgevers en

opdrachtnemers in

de ontwerpfase

Veel aandacht voor en afstemming

met de brancheorganisaties door de

Inspectie SZW
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6. Onderzoekbaarheid van de
gestelde effectiviteitsvragen

Naast het maken van de ‘foto’ van het handhavingsbeleid is ons gevraagd te beoordelen welke mogelijkheden er
zijn voor het onderzoeken van de effectiviteit van (delen of instrumenten van) het handhavingsbeleid voor de
arbeidswetten. In dit hoofdstuk komen wij tot een oordeel over:

1. de onderzoekbaarheid van deze vragen; en
2. de bewijskracht van het betreffende onderzoek.

6.1. Wat houdt effectiviteitsonderzoek in?
In de voorafgaande hoofdstukken is een foto gepresenteerd van onder meer het beleid ten aanzien van de
handhaving van de arbeidswetten. Het ministerie van SZW heeft daarnaast de vraag geformuleerd wat het
effect is van dit beleid. In dit hoofdstuk wordt een beschouwing gegeven over de vraag of en zo ja op welke wijze
en met welke betrouwbaarheid het effect van handhavingsinterventies in de praktijk (empirisch) onderzocht
kan worden. Daarmee geeft dit hoofdstuk de mogelijkheden weer voor het uitvoeren van een empirisch
onderzoek in fase 3 van de evaluatie. Ook heeft het ministerie gevraagd om een top-5 samen te stellen van de
meest kansrijke mogelijkheden voor effectonderzoek. Die top-5 is opgenomen in paragraaf 6.3.

Dit hoofdstuk gaat uit van de effectiviteitsvragen in het beleid van de handhaving van de arbeidswetten die in
de vorige hoofdstukken aan de orde zijn gekomen. Het gaat daarbij zowel om het handhavingsbeleid van het
ministerie van SZW als om de activiteiten van de uitvoerende partijen: de Inspectie SZW en andere publieke
toezichthouders, alsmede private toezichthouders of partijen in de sector. De hier besproken effectiviteitsvragen
zijn opgesteld door de stuurgroep van het onderzoek, die bestaat uit medewerkers van het ministerie van SZW
en de Inspectie. De notitie met de effectiviteitsvragen is opgenomen in bijlage H bij dit rapport.

Per effectiviteitsvraag is nagegaan of deze te onderzoeken is. Daarvoor is in kaart gebracht:

1. op welke manier het betreffende effect te meten is;
2. aan de hand van welke meting kan worden beoordeeld of het effect heeft plaatsgevonden – de indicator die

wordt gemeten, wordt ook wel ’uitkomstmaat’ genoemd;
3. of er data beschikbaar zijn om de uitkomstmaten te meten.

Van verschillende handhavingsinstrumenten is de effectiviteit empirisch te onderzoeken, maar de wijze waarop
het onderzoek wordt uitgevoerd, kan meer of minder betrouwbare resultaten geven. Het gevolg hiervan is dat,
afhankelijk van de gekozen onderzoeksaanpak, de bewijskracht van de uitkomsten verschilt. Daarom zijn alle
onderzoekbare interventies door ons geordend op basis van:

 de bewijskracht van de effectmeting;
 de beleidsrelevantie van de interventie;
 de potentiële omvang van het effect van de interventie.

Deze ordening faciliteert het maken van keuzes ten aanzien van het starten van empirisch onderzoek, maar
helpt ook om de onmogelijkheid of geringe relevantie van empirisch onderzoek naar specifieke interventies te
onderstrepen.

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Paragraaf 6.2 gaat in op de onderzoekbaarheid van effectiviteitsvragen
binnen de handhaving van de arbeidswetten. In deze paragraaf wordt toegelicht welke methoden er zijn om
effecten te meten en wat de bewijskracht is van verschillende methoden. Daarnaast gaat de paragraaf in op de
relatie tussen uitkomstmaten en effecten en op de beschikbare data om effecten te meten. Paragraaf 6.3 geeft
een overzicht van de onderzochte effectiviteitsvragen, de beoordeling van de onderzoekbaarheid van de vragen
en een ordening op basis van de bewijskracht van de effectmeting.
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6.2. Effectmeting449

6.2.1. Effectiviteit en efficiëntie
Het effect van een interventie is de mate waarin de interventie de uitkomstmaat beïnvloedt. Een voorbeeld is de
mate waarin het verhogen van een boetebedrag dat kan worden opgelegd, leidt tot minder overtredingen. Er
wordt vaak onderscheid gemaakt tussen bruto-effectiviteit en netto-effectiviteit. Bruto-effectiviteit is de mate
waarin de doelen zijn bereikt na de interventie. In het voorbeeld: de totale vermindering van het aantal
overtredingen bij de invoering van het verhoogde boetebedrag. Netto-effectiviteit is de bijdrage van de
interventie aan het bereiken van het doel. Bij de bruto-effectiviteit wordt niet gecorrigeerd voor externe
invloedsfactoren, zoals de conjunctuur of ander beleid dan de interventie. Bij de netto-effectiviteit vindt die
correctie wel plaats. In het voorbeeld: alleen de vermindering van overtredingen die kan worden toegeschreven
aan de verhoging van het boetebedrag, waarbij minder overtredingen als gevolg van bijvoorbeeld gelijktijdig
gewijzigde procedures niet worden meegerekend. Dit vereist experimenten of econometrische
onderzoeksmethoden, waarmee de invloed van externe invloedsfactoren wordt ‘uitgeschakeld’. Specifiek voor
het onderzoek naar de effectiviteit van handhavingsbeleid is door de OESO een handleiding450 geschreven, die
wij ter voorbereiding van dit hoofdstuk hebben geraadpleegd.

6.2.2. Effecten kunnen worden gemeten op einddoelstellingen of
tussenresultaten

De effectiviteit van beleid zou idealiter worden gemeten op basis van einddoelstellingen en
tussendoelstellingen. Einddoelstellingen (outcomes) zijn bijvoorbeeld gezonde en veilige
arbeidsomstandigheden en eerlijke concurrentie tussen werkgevers. Tussendoelen (outputs) kunnen
bijvoorbeeld betrekking hebben op opgespoorde overtredingen en gerealiseerde mate van sanctionering.
Beoogde uitkomsten zijn bijvoorbeeld een verhoging van de:

 detectiekans: de kans dat de overtreding van de arbeidswet wordt ontdekt;
 sanctiekans: de kans dat er een sanctie volgt bij detectie;
 sanctie-ernst: de omvang van de sanctie;
 incassoratio: het deel van de sanctie dat geïnd kan worden.

Bij detectiekans en sanctiekans geldt dat zowel de feitelijke kansen als de gepercipieerde kansen belangrijke
uitkomstmaten zijn, omdat hogere gepercipieerde detectie- en sanctiekansen overtredingen kunnen
voorkomen: als werkgevers overtuigd zijn dat de detectiekans hoog is, zullen ze over het algemeen minder snel
(bewust) overgaan tot overtreding van de arbeidswetten.

In de praktijk is het lastig om de invloed van handhaving op de einddoelen te onderzoeken. Er kan weliswaar
worden gemeten of er meer of anders is gehandhaafd (throughputs) en of de einddoelen dichterbij zijn
gekomen, maar het leggen van een verband daartussen is lastig. Dit komt doordat de einddoelen worden
beïnvloed door een groot aantal exogene invloedsfactoren, zoals conjunctuur en immigratie. Als gevolg van het
groot aantal exogene invloedsfactoren is de relatieve invloed van handhaving bij de einddoelen naar
verwachting moeilijk te meten. De tussendoelen zijn veel beter onderzoekbaar, omdat ze direct en potentieel
sterk worden beïnvloed door beleid en interventies. Daarom gaat de aandacht in dit hoofdstuk met name uit
naar effectiviteit in termen van indicatoren van tussendoelen.

449 Paragraaf 6.2 en de onderliggende subparagrafen zijn grotendeels gelijkluidend aan paragraaf 5.2 van het rapport met de
beschrijvende foto van het onderzoek naar het handhavingsbeleid voor de socialezekerheidswetten, opgesteld door PwC en
SEO economisch onderzoek.
450 OECD (2012). Measuring Regulatory Performance: Evaluating the Impact of Regulation and Regulaotry Policy,

Expert Paper No. 1, August 2012 By Cary Coglianese.
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Figuur 6-1 Exogene factoren maken meten van effecten op einddoelen lastig451

6.2.3. Effectladder
Een meting van de effectiviteit van beleid kan op verschillende niveaus van ‘bewijskracht’ plaatsvinden. Van
Yperen en Veerman hebben de zogenaamde 'effectladder' ontwikkeld452:

1. Niveau 1: werken met impliciete kennis. Er is sprake van een interventie die 'in de hoofden' van de
uitvoerders zit. Dit kan een bijzonder effectieve interventie zijn, maar de werkwijze en resultaten zijn
voor buitenstaanders niet duidelijk.

2. Niveau 2: goed beschreven interventies. Op niveau 2 van de effectladder is de aard van de interventie
nader omschreven en gespecificeerd. De aandacht gaat vooral uit naar het doel van de interventie, de
doelgroep, de aanpak en de randvoorwaarden voor de uitvoering. Door deze explicitering is de werkwijze
van de interventie te begrijpen en is de kans op effectiviteit enigszins in te schatten.

3. Niveau 3: goed onderbouwde interventies. Het formuleren van een goede beleidstheorie maakt een
interventie in theorie effectief. Op niveau 3 van de effectladder gaat het om een aannemelijk verhaal dat
de interventie kan werken. Als daarbij gerefereerd wordt aan algemeen aanvaarde en met onderzoek
ondersteunde theorieën komt de interventie nog sterker te staan.

4. Niveau 4: Interventies die volgens eerste aanwijzingen effectief zijn. Als vastgesteld kan worden dat de
geformuleerde doelen of gewenste veranderingen bereikt zijn, en bovendien is vastgesteld dat de
interventie ook volgens plan verstrekt is aan de beoogde doelgroep, dan is de bewijsvoering van een
effectieve interventie een stap verder gebracht. Er zijn dan cijfers beschikbaar die laten zien dat de
doelgroep wordt bereikt en dat de doelen van de interventie worden gerealiseerd. Deze gegevens leveren
de eerste indicaties op voor de effectiviteit van de interventie. Dit kan gebeuren met een vergelijking in de
tijd.

5. Niveau 5: interventies die bewezen effectief zijn: de gemeten verbetering is toe te schrijven aan de
gebruikte interventie. Er is wetenschappelijk verantwoord aangetoond dat de interventie beter is dan
'geen interventie'. Daarvoor is een vergelijking nodig met een groep waar geen interventie heeft
plaatsgevonden. Pas als de ontwikkeling in beide groepen verschilt, kan de additionaliteit van effecten
worden onderbouwd.

De effectladder betekent een opeenvolging van stappen die ondernomen moeten worden om de interventie tot
een bewezen effectieve status te brengen. De beleidstheorie in hoofdstuk 2 van dit rapport kan worden gezien
als niveau 3 (theoretisch goed onderbouwde interventie, maar niet in de praktijk bewezen).

451 Aangepaste versie van een figuur uit: International Trade and Investment (2011). The Economic Rationale for
Government Support, BIS Economics Paper 13.
452 Yperen, T.A. van & Veerman, J.W. (red.). (2008). Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek
in de jeugdzorg. Delft: Eburon.
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Effectiviteitsmetingen vormen stappen naar niveau 4 (bruto-effectiviteit: volgens eerste aanwijzingen effectief)
of niveau 5 (netto-effectiviteit: bewezen effectief).

Onderzoeksmethoden om effectiviteit te meten
Om het effect van een interventie vast te stellen wordt idealiter een wereld waarin de interventie is ingevoerd
vergeleken met dezelfde wereld waarin de interventie niet is uitgevoerd. Het verschil in uitkomstmaten tussen
de twee werelden is het effect van de interventie op de uitkomstmaten. In de praktijk is dit niet mogelijk. De
interventie wordt immers óf wel óf niet uitgevoerd.

Wat wel mogelijk is, is om het beleid op een deel van de doelgroep uit te testen. Dit kan met een experiment.
Een experiment levert bewijskracht op niveau 5 van de effectladder. Voor een experiment worden twee
groepen geformeerd die dezelfde kenmerken hebben. Op de ene groep (de interventiegroep) wordt de
interventie toegepast. Op de andere groep (de controlegroep) wordt de interventie niet toegepast. Na toepassing
van de interventie worden de uitkomstmaten van de twee groepen vergeleken. Als blijkt dat de uitkomstmaten
van de interventiegroep beter zijn dan die van de controlegroep, is de interventie effectief. Met een experiment
kan het effect van de interventie zuiver worden gemeten: het verschil in uitkomstmaten tussen de
behandelgroep en controlegroep kan niet anders dan door de interventie zijn veroorzaakt. De kenmerken van
de behandelgroep en de controlegroep zijn immers dezelfde. Ook de context is hetzelfde. Een experiment is
echter niet altijd mogelijk. Soms zijn er ethische bezwaren, bijvoorbeeld als de ene groep beter af is dan de
andere groep. Verder zijn experimenten vaak erg duur.

Een alternatief voor een experiment is om achteraf, na het invoeren van een interventie, een interventiegroep
en een controlegroep samen te stellen. Dit wordt ook wel een quasi-experiment genoemd. Een quasi-
experiment levert bewijskracht op niveau 5 van de effectladder. Een quasi-experiment kan alleen toegepast
worden als de interventie niet op iedereen van toepassing is. Dan kan op basis van analyse van administratieve
data of enquêtegegevens een controlegroep worden geformeerd die de zelfde kenmerken heeft als de
behandelgroep. Door de ontwikkeling van de uitkomstmaten van deze groepen te vergelijken kan het effect van
de interventie worden vastgesteld. Het is niet altijd mogelijk om een controlegroep te formeren die de zelfde
kenmerken heeft als de interventiegroep. Ook is het niet altijd mogelijk om de context waarin de controlegroep
zich bevindt, gelijk te krijgen aan die van de interventiegroep. De effectmeting is daarom niet volledig zuiver.
Hoe meer data er beschikbaar zijn, hoe beter verschillen in populatie en context ‘uitgeschakeld’ kunnen worden
in de analyse van de resultaten. Een quasi-experiment kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd wanneer een
interventie in sommige delen van het land wel is ingevoerd en in andere delen niet.

Omdat een experiment meer bewijskracht heeft dan een quasi-experiment, hanteren wij bij de beoordeling van
de mogelijke onderzoeken de categorie 5a voor een quasi-experiment en 5b voor een experiment. Wij zullen dan
ook in de voorgestelde empirische onderzoeken voorkeur geven aan onderzoeken op niveau 5b.

Indien ook een quasi-experiment niet mogelijk is, kan een vergelijking in de tijd worden gemaakt. Een
vergelijking in de tijd levert bewijskracht op niveau 4 van de effectladder. De uitkomstmaten worden dan
vergeleken voor invoering van de interventie en na invoering van de interventie. Dit kan ook als de interventie
voor de gehele doelgroep is ingevoerd. Probleem bij een vergelijking in de tijd is dat verschillen in
uitkomstmaten voor en na invoering van de interventie niet kunnen worden toegeschreven aan de interventie.
Oftewel, de vergelijking levert gegevens op over de bruto-effectiviteit, maar niet over netto-effectiviteit. Er
kunnen immers ook andere factoren zijn die ervoor gezorgd hebben dat de uitkomstmaat is veranderd. Denk
daarbij aan bijvoorbeeld de economische situatie, die tijdens de meetperiode kan zijn veranderd.

Daarnaast is het mogelijk om een literatuurstudie uit te voeren. Mogelijk zijn in andere landen vergelijkbare
interventies uitgevoerd die al onderzocht zijn met een experiment, een quasi-experiment of een vergelijking in
de tijd. Dit levert geen bewijs op van de effectiviteit van de interventie, maar geeft wel een aanwijzing dat een
interventie effectief is. Een literatuurstudie levert bewijskracht op niveau 3 van de effectladder: zij versterkt de
onderbouwing van de beleidstheorie.

6.3. De onderzoekbaarheid van de effectiviteitsvragen
In deze paragraaf gaan we na in hoeverre de door SZW en de Inspectie gestelde effectiviteitsvragen
onderzoekbaar zijn. Tabel 6-1 geeft een beeld van de vragen en de uitkomstmaten die daarbij relevant zijn. Per
interventie is het type onderzoek weergegeven waarmee het effect kan worden gemeten. Ook zijn de beoogde en
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niet beschikbare uitkomstmaten weergegeven. Bijlage H bevat de volledige vraagstelling die door SZW en de
Inspectie op 7 juli aan ons is voorgelegd.

Voor drie effectiviteitsvragen (nr. 3, 5 en 6a) is het mogelijk om een experiment uit te voeren. In deze gevallen
gaat het om het onderzoeken van verbetermogelijkheden ten opzichte van de huidige wijze van handhaven. Er
kan bijvoorbeeld een experiment worden uitgevoerd met intelligencegestuurd werken in een bepaalde sector
(nr.5), of geëxperimenteerd worden met mogelijke verbeteringen van het instrumentarium van de Inspectie
(vraag 3). Voor vraag 3 is het tevens mogelijk om een vergelijking te maken van het resultaat bij herinspectie
tussen bedrijven waarbij tijdens de eerste inspectie verschillende (combinaties van) instrumenten zijn ingezet,
bijvoorbeeld alleen een boete in vergelijking met een boete en een waarschuwing of een verplichte cursus.

Een aantal ontwikkelingen heeft landelijk plaatsgevonden (vragen 2 en 4a, betreffende juridisering en het
opnemen van ketenverantwoordelijkheid in de Wav), waardoor er geen controlegroep kan worden geformeerd
en alleen vergelijking in de tijd mogelijk is. Ook voor het onderzoek naar de effecten van invoering van de
Wahss (nr. 1) is een experiment of een quasi-experiment niet mogelijk. De wet is immers landelijk ingevoerd,
waardoor geen controlegroep kan worden samengesteld. Het is daarom alleen mogelijk in de tijd te volgen of de
invoering van de Wahss gepaard is gegaan met een toename van de naleving. Dit onderzoek zal beperkt moeten
blijven tot de Arbowet en enkele aspecten van de ATW, omdat voor de Wav geen landelijke monitordata van de
naleving bestaan. Ook kan onderzocht worden of de gepercipieerde sanctiekans en sanctie-ernst zijn
toegenomen. Dit kan hebben geleid tot een afname van overtredingen, omdat niet-naleven minder aantrekkelijk
wordt als (rationele) mensen de indruk hebben dat de sanctie-kans en de sanctie-ernst omhoog gaat. Inzet van
experimenten bij vraag 1 is wel mogelijk als het gaat om het onderzoeken van verbetermogelijkheden van de
effectiviteit van de Wahss, omdat dergelijke verbetermogelijkheden eerst op een kleine groep bedrijven
uitgeprobeerd kunnen worden en er dus goed een interventiegroep en een controlegroep kunnen worden
samengesteld.

Voor een van de interventies (nr. 4b) is onderzoek naar het effect niet mogelijk. Het gaat om een vergelijking
tussen de effectiviteit van ketenverantwoordelijkheid in de Wav en arbeidswetten die geen
ketenverantwoordelijkheid kennen. Deze interventie is niet onderzoekbaar, omdat in de vergelijking tussen de
Wav en een andere arbeidswet onvermijdelijk het probleem optreedt dat een andere arbeidswet zich op een
andere doelgroep, probleem of type gedrag van werkgevers en/of werknemers richt. Daardoor is het effect van
de ketenverantwoordelijkheid niet te onderscheiden van andere effecten. Daarmee blijft het bewijsniveau
beperkt tot 1 (impliciete kennis).

Zoals hierboven al naar voren komt is een aantal uitkomstmaten per definitie niet te meten. Het gaat om de
feitelijke pakkans en de naleving van ATW en Wav. Dit komt doordat de feitelijke pakkans erg moeilijk vast te
stellen is voor een heterogene bedrijvenpopulatie in een sector in combinatie met de risicogestuurde aanpak
van de Inspectie. De naleving van de bepalingen in de ATW en Wav wordt niet gemonitord, zoals dat wel
gebeurt voor de Arbowet. Daarom bestaan voor de ATW en Wav geen landelijk dekkende data over de naleving.
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Tabel 6-1 Effectiviteitsvragen, uitkomstmaten en onderzoekbaarheid effecten

Effectiviteitsvraag Type onderzoek Beoogde uitkomstmaten Niet
beschikbare
uitkomstmaten

Niveau
effectladder
(bewijskracht)

Top-5

Wahss

1 Effectiviteit Wahss en
mogelijke verbeteringen

 vergelijking in de tijd
 kwalitatief onderzoek bij

bedrijven
 evt. experimenten

 naleving o.b.v. Arbomonitor
 nalevingsbereidheid
 naleving in het kader van een experiment

 naleving ATW
 naleving Wav

4/5b 3

2 Effect van de toenemende
juridisering

 vergelijking in de tijd
 kwalitatief onderzoek bij

Inspectie

 nalevingsbereidheid
 succespercentage Inspectie bij bezwaar en beroep
 doorlooptijd afhandeling boeterapporten
 inzet in fte bij Inspectie en directie WBJA van SZW

4 41

Instrumenten

3 Vergelijking van effectiviteit
van (combinaties van)
instrumenten en mogelijke
verbeteringen

 vergelijking tussen
geïnspecteerde bedrijven

 experiment
 kostenraming bij Inspectie

 naleving bij herinspectie
 naleving in het kader van een experiment
 inzet in fte per instrument
 kosten inzet per instrument

5b 12

4a Effect van keten-
verantwoordelijkheid in de
Wav

 vergelijking in de tijd
 kwalitatief onderzoek bij

bedrijven

 naleving bij de opdrachtnemer
 verantwoordelijk gedrag van de opdrachtgever
 gepercipieerde pakkans
 nalevingsbereidheid

Feitelijke pakkans 4 41

4b Vergelijking met
arbeidswetten zonder
ketenverantwoordelijkheid

niet onderzoekbaar

Werkwijze Inspectie

5 Effect van intelligencegestuurd
handhaven

 experiment
 kwalitatief onderzoek bij

bedrijven
 kostenraming bij Inspectie

 % geconstateerde overtredingen bij uitgevoerde inspecties
 gepercipieerde pakkans
 nalevingsbereidheid
 inzet in fte intelligencegestuurd handhaven
 kosten intelligencegestuurd handhaven

5b 12

6a Effect van samenwerking
tussen publieke instellingen en
private instellingen

 kwalitatief onderzoek
 evt. experimenten

 nalevingsbereidheid
 aantal opgelegde sancties
 inzet in fte Inspectie
 naleving ihkv experiment

3/5b 6

6b Betrekken zo groot mogelijk
deel van de
werkgevers/opdrachtgevers en
werknemers/werkenden

 kwalitatief onderzoek  % betrokken werkgevers, per sector
 % betrokken werknemers, per sector

3 nee

1,2,3 Voor deze tweetallen van effectiviteitsvragen is de bewijskracht even groot.
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Op basis van de bewijskracht van de effectmeting is een prioritering aangebracht van de onderzoekbare
interventies. De mate van bewijskracht is overeenkomstig de classificering in de effectlader, zie paragraaf 6.2.3.
Tabel 6-1 bevat de beoordeling van de effectiviteitsvragen.

Voor de top-5 zijn de volgende effectiviteitsvragen geselecteerd:

1. Vraag 1 (Wat is het effect geweest van de implementatie van (de combinatie van) deze instrumenten op het
realiseren van de doelen uit de Wahss en op een betere naleving van de Wav, Arbowet en ATW? Hoe kan
dit efficiënter en effectiever?): Het niveau van bewijs voor de vraag hoe het efficiënter en effectiever kan is
zeer hoog (niveau 5b op de effectladder) als de experimenten kunnen worden uitgevoerd met medewerking
van de Inspectie. Voor de vergelijking in de tijd (ten aanzien van de vraag wat het effect is geweest van de
ingevoerde instrumenten) is het niveau van bewijs hoog (niveau 4).

2. Vraag 2 (Wat is het effect van de toenemende juridisering op de effectiviteit en efficiency van de
handhaving?): Het niveau van bewijs is hoog voor de vergelijking in de tijd (niveau 4).

3. Vraag 3 (Welke combinatie van instrumenten is het meest effectief voor welke doelgroep? Hoe kan dit
effectiever en efficiënter?): Het niveau van bewijs is zeer hoog (niveau 5b), omdat zowel een experiment als
een quasi-experiment (vergelijking tussen geïnspecteerde bedrijven) kan worden toegepast.

4. Vraag 4a (Wat is het effect van de ketenverantwoordelijkheid in de Wav op verandering van gedrag
(naleving) bij de opdrachtnemer, en op verantwoordelijker gedrag van de opdrachtgever (vs. de
verantwoordelijkheid aan de opdrachtnemer te laten), op de (gepercipieerde) pakkans en op de
nalevingsbereidheid?): Het niveau van bewijs is hoog voor de vergelijking in de tijd (niveau 4).

5. Vraag 5 (Hoe kan intelligencegestuurd handhaven bijdragen aan effectiever en efficiënter toezicht en
handhaving en een hogere naleving en wat is daar voor nodig?): Het niveau van bewijs is zeer hoog
(niveau 5b) als de experimenten kunnen worden uitgevoerd met medewerking van de Inspectie.

Vragen 6a en 6b komen niet in de top-5 omdat het onderzoek een laag niveau van bewijskracht heeft, aangezien
het alleen op kwalitatief onderzoek gebaseerd kan worden. Het is niet mogelijk om een experiment te
organiseren voor het betrekken van werkgevers/opdrachtgevers en werknemers/werkenden bij de
samenwerking (vraag 6b), omdat niet op voorhand een aantal afgebakende interventies om private partijen te
betrekken kan worden beschreven. Voor vraag 6a is een experiment eventueel wel mogelijk, maar dit vereist wel
medewerking van veel partijen, waardoor het erg moeilijk te organiseren zal zijn.
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A. Onderzoeksvragen evaluatie
handhaving arbeidswetten
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C. Overzicht wet- en regelgeving
Arbeidsomstandighedenwet
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C.1. Wetgeving inzake arbeidsomstandigheden
Visie ministerie SZW op de wetgeving omtrent arbeidsomstandigheden
Het ministerie van SZW stimuleert gezond en veilig werken. Het doet dat vanuit de visie453 dat niemand ziek
mag worden door werk en dat elke werknemer die overlijdt door werk er één te veel is. Daarvoor is noodzakelijk
dat op de werkplek voldoende kennis van gezond en veilig werken aanwezig is. Maar ook dat het gedrag en de
cultuur op de werkvloer bijdraagt aan een gezonde en veilige werkomgeving.

Er zijn vier niveaus van wet- en regelgeving te onderscheiden in relatie tot arbeidsomstandigheden:

1. Arbowet (kaderwet);454

2. Arbobesluiten (regels voor werkgevers en werknemers om arbeidsrisico’s tegen te gaan);455

3. Arboregelingen (concrete voorschriften voor werkgevers en werknemers, de ‘Beleidsregel
boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving’ stelt bijvoorbeeld regels voor boeteoplegging met
daarin categorisering van overtredingen en hoogte van boetes.456 De Aanwijzing handhaving
Arbeidsomstandighedenwet stelt bijvoorbeeld regels voor de vervolging van verdachten die de
strafrechtelijke bepalingen van de Arbowet hebben overtreden).457458;

4. Beleidsregels Rijksdienst omtrent arbeidsomstandigheden (deze beleidsregels geven onder
andere specifieke bepalingen mee voor de handhaving, boeteoplegging, sanctioneringskaders voor zware
overtredingen, certificering en strafvordering).

De vier niveaus van wet- en regelgeving zijn in het hiernavolgende uitgewerkt. Omwille van de leesbaarheid zijn
enkel de hoofdpunten opgenomen. Dit overzicht is derhalve niet volledig en uitputtend. Een compleet overzicht
is te vinden op de website http://wetten.overheid.nl

C.1.1. De Arbowet
Passende arbeidsomstandigheden zijn belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken. Medewerkers
moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen. De Arbowet geeft
richting aan beleid en arbeidsomstandigheden die daaraan voldoen. Werkgever en werknemer zijn beiden
verantwoordelijk voor die gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde
arbeidsomstandigheden. Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan het op een veilige manier
benutten van deze omstandigheden en op een veilige manier zijn werkzaamheden verricht. 459

C.1.1.1. Doelvoorschriften
Sinds 2007 is de Arbowet vereenvoudigd. Uitgangspunt van de wet zijn doelvoorschriften, waarbinnen
werkgevers en werknemers de mogelijkheid hebben om zelf te bepalen hoe ze het voorgeschreven doel bereiken.
Zo stelt de Arbowet wel eisen aan het maximale geluid op de werkplek, maar bepaalt het bedrijf zelf hoe dit
gerealiseerd wordt.460 De middelvoorschriften, waarbij de wetgever voorschrijft op welke wijze het doel bereikt
moet worden, zijn zoveel als mogelijk vervallen.

C.1.1.2. Arbocatalogus
Werkgevers bekijken samen met de werknemers (via ondernemingsraad of personeelsvereniging) hoe aan deze
doelvoorschriften het best kan worden voldaan. Dit wordt vastgelegd in een Arbocatalogus. Bedrijven kunnen
zelf een Arbocatalogus opstellen of zich aansluiten bij de Arbocatalogus van hun branche. De Inspectie SZW
toetst de Arbocatalogi die voor een hele sector of branche worden opgesteld, om zeker te stellen dat aan de

453 https://www.Arboportaal.nl/onderwerpen/arbowetgeving/documenten/publicatie/2016/07/11/visie-en-strategie-
gezond-en-veilig-werken download 7 februari 2017.
454 http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2017-07-01
455 http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2017-07-01
456 http://wetten.overheid.nl/BWBR0032326/2017-01-01#Artikel1. ; http://wetten.overheid.nl/BWBR0008587/2017-07-
01#Hoofdstuk8a
457 http://wetten.overheid.nl/BWBR0034983/2014-04-01
458 Zie wetten.overheid.nl voor een actueel overzicht van alle wetten en regels.
459 https://www.Arboportaal.nl/onderwerpen/themas/arbowet--en--regelgeving
460 https://www.Arboportaal.nl/onderwerpen/arbowetgeving
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doelvoorschriften wordt voldaan. Dit betreft overigens een marginale toets, omdat er van uitgegaan wordt dat
werkgevers- en werknemersorganisaties goed in staat zijn om zelf een Arbocatalogus op te stellen.461

C.1.1.3. Risico-inventarisatie en -evaluatie
De primaire verantwoordelijkheid voor het bereiken van goede arbeidsomstandigheden ligt binnen de
ondernemingen. Om een goed Arbobeleid te kunnen vormgeven moet de werkgever een overzicht opstellen van
alle risico's die in het bedrijf of de instelling kunnen voorkomen. Met de Risico-inventarisatie en -evaluatie
(hierna: RI&E) kan het bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde
gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. In de RI&E moet worden aangeven hoe
werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker, dus hoe de toegankelijkheid geregeld is.

De RI&E is in eerste instantie een globale inventarisatie van de gevaren en risico's. Hieruit kan blijken dat
specifieke nadere inventarisaties nodig zijn. Dit betreft bijvoorbeeld nadere inventarisaties van geluid,
gevaarlijke stoffen, welzijn, machineveiligheid, biologische factoren en trillingen. Deze verdieping hoort ook tot
de verplichte acties van een werkgever. In de RI&E dient aandacht besteed te worden aan de toegang van
werknemers tot een preventiemedewerker of een kerndeskundige. De RI&E wordt net zo vaak aangepast als de
daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden, werkomstandigheden of de stand van de wetenschap
en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven.

Een RI&E kent in elk geval de volgende elementen:

1) Inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risicobeperkende maatregelen op het
gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, ook met specifieke aandacht voor werknemers die
behoren tot de ‘bijzondere categorieën van werknemers’ (bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsgeschikten,
zwangeren, jeugdigen en ouderen).

2) De evaluatie van de risico’s die aan de gevaren zijn verbonden.
3) De prioritering van de risico's.
4) De vaststelling welke maatregelen genomen zullen worden: het Plan van Aanpak.
5) Uit de RI&E kan blijken dat specifieke nadere inventarisaties nodig zijn. Dit betreft bijvoorbeeld geluid,

gevaarlijke stoffen, welzijn, (machine)veiligheid, biologische factoren en trillingen.

ARI&E

Ter voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken dient een speciale
aanvullende RI&E opgesteld te worden. Voor risico's die te maken hebben met zware ongevallen met
gevaarlijke stoffen moet een aanvullende RI&E worden opgesteld: een zogenoemde ARI&E. Hierin legt een
werkgever schriftelijk vast hoe hij de gevolgen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen beheerst. Een
ARI&E bestaat (net als de RI&E) uit de volgende onderdelen: inventarisatie van de gevaren en risicobeperkende
maatregelen (welke gevaren zijn er?), evaluatie van de risico's (hoe groot zijn de risico's?) en het plan van
Aanpak (wat doen, wanneer uitgevoerd?).

Plan van Aanpak

Onderdeel van de RI&E is het Plan van Aanpak. In het Plan van Aanpak is beschreven welke maatregelen
genomen zullen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken. Ook dient in het Plan van Aanpak
opgenomen te worden binnen welke termijn deze maatregelen uitgevoerd worden en wie binnen de organisatie
hiervoor verantwoordelijk gesteld is. Vervolgens dient de werkgever daadwerkelijk de onderwerpen uit het Plan
van Aanpak aan te pakken.

Toetsing

Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak moeten deze voorgelegd worden aan
een gecertificeerde Arbodienst of een gecertificeerde Arbokerndeskundige. Zij beoordelen of de ingevulde RI&E
compleet en betrouwbaar is en uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek. Ze schrijven een
advies aan de werkgever o.a. over het Plan van Aanpak. Alle erkende RI&E-instrumenten staan op de site van
steunpunt RI&E. Daar staan ook alle voorwaarden voor de toetsing. Er hoeft geen toetsing van de RI&E plaats
te vinden wanneer: alle werknemers in het bedrijf samen 40 uur of minder werken, het bedrijf ten hoogste 25

461 https://www.Arboportaal.nl/onderwerpen/arbowetgeving en https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/toetsing-
arbocatalogus. Geraadpleegd op 25 juli 2017.
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werknemers heeft én gebruik maakt van een door het Steunpunt RI&E erkende branche-RI&E of gebruik maakt
van een branche-RI&E die in de cao is opgenomen.

Inspraak ondernemingsraad

Werknemers hebben via het instemmingsrecht van de ondernemingsraad inspraak in het opstellen van de RI&E
en het Plan van Aanpak. De Ondernemingsraad kan op die manier een bijdrage leveren aan eventuele
verbeteringen of aanvullingen.

Verplichtingen werkgevers en werknemers

Verplichtingen in de Arbowet waar werkgevers zich aan moeten houden, hebben onder andere te maken met
(ontwikkelen van) Arbobeleid, opstellen van RI&E (Risico-inventarisatie en Evaluatie) en bijbehorend Plan van
Aanpak, inrichten van arbeidsplaatsen en het geven van voorlichting aan werknemers. Verplichtingen waar
werknemers zich aan moeten houden hebben onder andere te maken met juist gebruik van arbeids- en
beschermingsmiddelen, meewerken aan instructies en informatieplicht over opgemerkt gevaar.

C.1.1.4. Toezicht, ambtelijke bevelen en sancties
In hoofdstuk 5 van de Arbowet worden het toezicht en de ambtelijke bevelen besproken.
Het hoofdstuk beschrijft onder andere welke bestuursrechtelijke instrumenten zijn bepaald voor de handhaving
van de Arbowet, waaronder:

 de eis tot naleving;
 stillegging van het werk;
 last onder bestuursdwang;
 werkonderbreking.

Hoofdstuk 7 van de Arbowet bevat bepalingen met betrekking tot sancties.462

C.1.1.5. Wetswijziging 2017
Hieronder is een korte beschrijving van de wetswijziging per 1 juli 2017 opgenomen. Aan de elementen van de
wetsaanpassing is te zien dat SZW meer inzet op preventie door de betrokkenheid van werkgevers en
werknemers te bevorderen en anderzijds is te zien dat er mogelijkheden worden geschapen om op extra zaken
te handhaven.

Bij de wijziging van de Arbowet in 2017 heeft de wetgever een aantal zaken expliciet aandacht gegeven
als het gaat om het bevorderen van gezond en veilig werken en de naleving van de arbeidswetten.
Afzonderlijk worden hieronder kort deze 6 punten benoemd.463 De punten iii, v en vi zijn direct of indirect
ook relevant voor de handhaving.

i. verbeteren randvoorwaarden handelen bedrijfsarts (knelpunten waren dat de bedrijfsarts
onvoldoende als onafhankelijk wordt gezien en er werkgevers zijn zonder overeenkomst met een
bedrijfsarts);

ii. versterking betrokkenheid werkgevers en werknemers;
iii. beter onderkennen en melden beroepsziekten;
iv. meer preventie: door versterken positie bedrijfsarts en verbeteren toegang tot de bedrijfsarts

voor medewerkers;
v. handhaving: Inspectie SZW gaat handhaven op twee extra zaken: er moet een basiscontract zijn

tussen werkgever en Arbodienstverlener en de elementen van het contract moeten handhaafbaar
gemaakt zijn;

vi. er is mogelijkheid geschapen om een boete op te leggen bij het niet melden van beroepsziekten.464

462 Het onderdeel sancties is nader toegelicht in de hoofdtekst, zie hoofdstuk 2 vanaf paragraaf 2.2.2.
463 Ministerie van SZW (2016). Samenvatting wetswijzigingen arbeidsomstandighedenwet.
464 Ten tijde van het schrijven van deze rapportage is deze bepaling nog niet in de boeteregels opgenomen.
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Hieronder is een samenvatting van de memorie van toelichting (gepubliceerd in 2016) met betrekking tot de
wijziging Arbowet in 2017 opgenomen.465

MvT 2016 Arbowet –
Meer aandacht voor preventie en de preventiemedewerker door aanpassing instemmingsrecht
over de persoon van de preventiemedewerker
Het SER advies «Betere zorg voor werkenden» meldt dat de preventiemedewerker onvoldoende uit de verf
komt. De SER geeft aan dat onvoldoende aandacht voor preventie het behoud en herstel van werkenden
belemmert en indirect leidt tot hoger verzuim en lagere participatie.466Daarbij wijst de SER ook op de
constatering van de Inspectie (Arbozorg in Nederland, 2013) dat de aandacht voor preventie binnen bedrijven
afneemt.467

Daarom heeft de regering besloten om via de WOR (Wet op de ondernemingsraden) niet alleen het takenpakket
van de preventiemedewerker onderwerp van instemmingsrecht moet zijn van het medezeggenschaporgaan,
maar dat werkgever en medezeggenschaporgaan ook over de persoon van de preventiemedewerker in
overeenstemming moeten komen.

Onafhankelijkheid en rolvastheid van de bedrijfsarts borgen door expliciteren van sec
adviserende rol van de bedrijfsarts in de Arbowet
Er zijn breed gedragen zorgen over de rolopvatting en onafhankelijkheid van de bedrijfsarts, zo stelt de MvT.
Daardoor is het noodzakelijk dat de regering via een aanpassing van de wet de rol van de bedrijfsarts nader
expliciteert. De bedrijfsarts dient de werkgever en de werknemer sec te adviseren over de meest wenselijke
handelswijze bij verzuimbegeleiding. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor deze begeleiding. Daarbij dient
de bedrijfsarts de belangen van de werknemer voorop te stellen. De wetsaanpassing moet vooral de werkgever
een scherper beeld geven van de positie van de bedrijfsarts en wat hij van deze functionaris mag verwachten.468

Herinvoering verplichte toegang tot bedrijfsarts
De toegang tot de bedrijfsarts voor werknemers was tot 2007 geregeld in het verplichte
arbeidsomstandighedenspreekuur.469 Vanaf 2007 is de invulling van deze verplichting overgelaten aan
werkgever en werknemers. Dit heeft ertoe geleid dat de directe toegang tot de bedrijfsarts steeds verder afnam
en de maatschappelijke bezwaren tegen deze maatregel toenamen. Met de aanpassing van de Arbowet is
geregeld dat de mogelijkheid om een bedrijfsarts te consulteren bij wet is vastgelegd.

Invoering basiscontract Arbodienstverlening om minimumeisen te stellen aan
verantwoordelijkheden voor werkgevers en bedrijfsartsen
De regering constateert een grote diversiteit aan contracten tussen Arbodienstverleners en werkgevers.
Contracten bevatten soms maar weinig voorzieningen. Dit kan leiden tot ontoereikende zorg. Daarom worden
in de wet minimumeisen gesteld aan het contract tussen Arbodienstverleners en werkgevers – het
basiscontract. Het contract (of de overeenkomst) heeft enerzijds betrekking op de taken waarbij de werkgever
zich in ieder geval moet laten ondersteunen door een Arbodienst of een Arbodienstverlener. Dit zijn de huidige
wettelijke taken: het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie, de deskundige begeleiding bij ziekte, het
aanbieden van (periodiek) arbeidsgezondheidskundig onderzoek, en indien relevant het verrichten van
wettelijk verplichte aanstellingskeuringen – aangevuld met de nieuwe wettelijke taak van het bieden van
doeltreffende toegang voor de consultatie van de bedrijfsarts door de werknemer. Anderzijds betreft het de eis
dat Arbodienstverleners op professionele wijze hun werk kunnen uitvoeren. Het contract bevordert tevens de
mogelijkheden van de Inspectie voor handhaving. Voor de bedrijfsarts worden met dit wetsvoorstel rechten en
verplichtingen opgenomen zodat zeker wordt gesteld dat bedrijfsartsen hun professie op volwaardige wijze
kunnen uitoefenen. Aan deze rechten en verplichtingen dient in de overeenkomst aangaande de bedrijfsarts
bijzondere aandacht te worden besteed. Een aantal zaken licht de regering in de memorie van toelichting
expliciet toe:

465 Kamerstuk 2015/16, 34 375, nr. 3. Memorie van toelichting Arbowet.
466 Advies nr. 2014/07, 19 september 2014, «Betere zorg voor werkenden», p. 24.
467 Kamerstuk 2015/16, 34 375, nr. 3. Memorie van toelichting Arbowet.
468 Kamerstuk 2015/16, 34 375, nr. 3. Memorie van toelichting Arbowet.
469 Wetsvoorstel Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en enige andere wetten in verband met het vergroten
van de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid, Kamerstukken 30 552.



PwC Pagina 163 van 186

Ruimte voor professionele beroepsuitoefening
Professionals in de Arbodienstverlening geven aan dat er soms druk staat op tijd en budget voor handelingen
van deze beroepsuitoefenaars en er geen of weinig ruimte is voor het bezoeken van het bedrijf of de inrichting
van de werkgever, afstemming met de preventiemedewerker, overleg met de werknemersvertegenwoordiging,
collegiale raadpleging en nader onderzoek. Artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet bevat als uitgangspunt
dat de werkgever bij zijn zorg voor zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden rekening houdt met onder meer
de stand van de professionele dienstverlening. Deze blijkt soms in het gedrang te komen. Gezien de knelpunten
is het belangrijk meer garanties te bieden voor een goede beroepsuitoefening door de Arbodienstverleners. Om
die reden heeft de regering vier specifieke rechten dan wel verplichtingen op genomen die bijdragen aan de
goede beroepsuitoefening van de bedrijfsarts. Het gaat hierbij om:

- de verplichting van de werkgever om de bedrijfsarts in de gelegenheid te stellen om iedere werkplek te
bezoeken;

- de verplichting van de bedrijfsarts om aan de werknemer, tenzij zwaarwegende argumenten zich hiertegen
verzetten, de mogelijkheid van een second opinion te bieden;

- de verplichting van de bedrijfsarts om een klachtenprocedure te hebben;
- het recht van de bedrijfsarts (en de andere Arbodeskundigen) om met het medezeggenschapsorgaan overleg

te voeren.

Hiermee is beoogd de volgende zaken te borgen:

- Bezoek van de werkplek mogelijk maken voor gedegen inspectie en oordeelsvorming door personeel op
het gebied van arbeidsomstandigheden. Het Arbopersoneel moet in staat zijn een gedegen oordeel te
vormen en daar niet bij belemmerd te worden door de werkgever;

- Second opinion mogelijk maken voor het oordeel van een bedrijfsarts over een situatie van een
werknemer en daarmee transparantie en een fair proces waarborgen;

- Klachtenbehandeling moet professionele behandeling waarborgen, ook in moeilijke situaties. Met het
oog op een goede dienstverlening dienen Arbodiensten en zelfstandig werkende bedrijfsartsen bij het
aangaan van het contract aan de werkgever en het medezeggenschapsorgaan al duidelijkheid te geven over
hun klachtenprocedure. Het verdient aanbeveling om hierbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande
klachtenprocedures zoals die van gecertificeerde Arbodiensten;

- Overleg met de preventiemedewerker, de ondernemingsraad, de personele vertegenwoordiging of met de
belanghebbende werknemers geeft de bedrijfsarts meer mogelijkheden betrokken te raken bij het
bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken;

- Beroepsziekten: De SER signaleerde in het advies tekortkomingen in de melding van beroepsziekten en
herbevestigde het belang ervan. De overeenkomst van de werkgever met de Arbodienstverlener moet
duidelijk zijn over het door of onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts opsporen, onderkennen,
diagnosticeren – zo nodig door een andere deskundiger bedrijfsarts – van beroepsziekten, het melden ervan
conform de ministeriële regeling, en het zo nodig en mogelijk vertalen ervan in een preventieve aanpak in
het bedrijf of de sector.

C.2. Arbobesluiten
Het Arbobesluit (hierna: AB) is een uitwerking van de Arbowet. Hierin staan de regels waar zowel werkgever als
werknemer zich aan moeten houden om arbeidsrisico's tegen te gaan. Deze regels zijn verplicht. Er staan ook
afwijkende en aanvullende regels in voor een aantal sectoren en categorieën werknemers. Op de website van de
overheid is de volledige tekst van het Arbobesluit te vinden.470

In hoofdstuk 9 van het AB zijn nadere verplichtingen, strafbare feiten, overtredingen en bestuursrechtelijke
bepalingen voor de wetgeving rondom arbeidsomstandigheden gegeven, onder andere:

1. Artikel 9.9b lid 1 geeft een opsomming van zaken die als overtreding gezien moeten worden.
2. Artikel 9.10a geeft bepalingen voor het stilleggen van het werk en het geven van waarschuwingen.
3. Artikel 9.10b geeft aanduiding van ernstige overtredingen. Voorbeelden van ernstige overtredingen zijn:

toezicht op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen ontbreekt, werknemers werken met
machines terwijl ze niet vakbekwaam zijn en bijvoorbeeld het nalaten van het verplicht melden aan de

470 https://www.Arboportaal.nl/onderwerpen/arbowetgeving
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Inspectie, bijvoorbeeld over een arbeidsongeval dat heeft plaatsgevonden of over een voorgenomen
asbestsloop.

In aanvulling op het Arbobesluit zijn zeven besluiten (Algemene Maatregelen van Bestuur en Koninklijke
Besluiten) omtrent de arbeidsomstandigheden opgesteld. Deze besluiten gaan veelal in op specifieke sectoren
(zeevaart, lasbouw, bosbouwtrekkers), specifieke objecten (liften, drukapparatuur) of gevaarlijke stoffen
(asbest).471

Er zijn zeven regelingen (ministeriële regelingen) omtrent de arbeidsomstandigheden. De regelingen gaan
onder andere in op: subsidieplafonds, specifieke sectoren (justitie), mandaat besluiten voor de directie Arbo- en
archiefbepalingen. De meest omvangrijke regeling betreft de Arbeidsomstandighedenregeling.

De Arboregeling is een verdere uitwerking van het Arbobesluit. Het gaat hierbij om concrete voorschriften.
Bijvoorbeeld de eisen waar arbeidsmiddelen aan moeten voldoen of hoe een Arbodienst zijn wettelijke taken
exact moet uitvoeren. Ook deze regels zijn verplicht voor werkgever en werknemer. Op de website van de
overheid is de volledige tekst van de Arboregeling te vinden.472 Hoofdstuk 8 geeft nadere bepalingen over
overtredingen en maatregelen die daartegen getroffen kunnen worden, onder andere:

1. Artikel 8.29a. geeft een opsomming van overtredingen;
2. Artikel 8.29b geeft een boetenormbedrag van € 4.500,-.

C.2.1. Beleidsregels Rijksdienst inzake arbeidsomstandigheden
Er zijn vijf beleidsregels Rijksdienst omtrent arbeidsomstandigheden gepubliceerd. De beleidsregels
behandelen onder andere wie bevoegd is tot handhaven in bestuursrechtelijke dan wel strafrechtelijke zin
(Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet), welke regels gelden ten aanzien van de boeteoplegging
(zie hieronder), sanctioneringskader voor zware overtredingen van de arbeidsomstandigheden wetgeving,
regels omtrent certificering en regels omtrent strafvordering.

De beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving473 geeft specifieke regels omtrent de
boeteoplegging. In deze regeling is uitgebreid besproken wat wordt verstaan onder een overtreding. In deze
beleidsregel wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen overtredingen, te weten:

 een zware overtreding (ZO), oftewel een overtreding die in de bijlage als ZO is aangemerkt en waarvoor
direct een boete wordt gegeven;

 een overtreding met directe boete (ODB), oftewel een overtreding die in de bijlage als ODB is aangemerkt
en waarvoor direct een bestuurlijke boete wordt gegeven;

 een overige overtreding (OO), oftewel een overtreding die in de bijlage als OO is aangemerkt en waarvoor
eerst een waarschuwing of een kennisgeving van een eis tot naleving wordt gegeven, of een eis tot
naleving wordt gesteld, en pas nadat de zelfde of een soortgelijke overtreding opnieuw wordt
geconstateerd, wordt overgegaan tot boeteoplegging.

In deze regeling zijn tevens de boetenormen vastgesteld (boetenormen zijn voorschriften die de hoogte van het
boetebedrag bepalen), In de krachtens de wet gestelde regels worden veelal verschillende boetecategorieën
onderscheiden. Zo kent de beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving 7 categorieën boetes
voor werkgevers die oplopen van € 340 tot € 13.500. Ter indicatie:

i. Bij de berekening van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 33, eerste en tweede lid, en artikel 34
van de Arbeidsomstandighedenwet worden zeven categorieën normbedragen onderscheiden, te weten:

a. 1°. het 1e normbedrag € 340;
b. 2°. het 2e normbedrag € 750;
c. 3°. het 3e normbedrag € 1.500;
d. 4°. het 4e normbedrag € 3.000;
e. 5°. het 5e normbedrag € 4.500;

471http://wetten.overheid.nl/zoeken/zoekresultaat/rs/2,3,4,5/titel/arbeidsomstandigheden/titelf/0/tekstf/0/artnrb/0/d/1
2-07-2017/dx/0.
472 https://www.Arboportaal.nl/onderwerpen/arbowetgeving.
473 http://wetten.overheid.nl/BWBR0032326/2017-01-01.
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f. 6°. het 6e normbedrag € 9.000;
g. 7°. het 7e normbedrag € 13.500.

ii. Het door een werkgever niet onverwijld melden van een arbeidsongeval als bedoeld in artikel 9, eerste
lid, van de Arbeidsomstandighedenwet en waarbij de toezichthouder geen onderzoek meer kan
verrichten, een boetenormbedrag opgenomen van € 50.000 (dit vormt een uitzondering op de regel
hierboven);

iii. De bestuurlijke boete die per boetebeschikking aan een werknemer kan worden opgelegd, bedraagt
maximaal € 450;

iv. De normbedragen onder i gelden voor bedrijven van 500 of meer werknemers. Voor kleinere bedrijven
geldt een percentage daarvan (bijvoorbeeld 10% bij minder dan 5 werknemers);

v. In de tarieflijst van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving is een overzicht
opgenomen met daarin een opsomming van beboetbare artikelen in wet, besluit en regeling met daaraan
gekoppeld het boetenormbedrag.

Het overzicht van welke handelingen gelden als overtredingen en welke boetenorm daarbij geldt, is opgenomen
in de tarieflijst bestuurlijke boete Arbeidsomstandighedenwetgeving. Deze tarieflijst kent de onderstaande
opbouw.

Tabel C-1 Tarieflijst boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving474

Artikel Lid Onderdeel
Categorie

normbedrag
Werknemersboete

Type

overtreding

Arbowet

3 1 4 OO

2 3 OO

3 en 4 2 OO

4 1 4 OO

5 1 4 OO

Enzovoort Enzovoort Enzovoort Enzovoort Enzovoort Enzovoort

474 http://wetten.overheid.nl/BWBR0032326/2017-01-01.
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D. Overzicht wet- en regelgeving
Arbeidstijdenwet
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D.1. Wetgeving inzake arbeidstijden

D.1.1. Visie ministerie SZW op de Arbeidstijdenwet
Om werknemers te beschermen tegen het maken van te lange dagen, is de Arbeidstijdenwet ingesteld. Werken
kun je niet te lang achter elkaar doen. Dat is gevaarlijk en op den duur slecht voor de gezondheid. De
Arbeidstijdenwet regelt onder meer werktijden, rusttijden, pauzes en nachtdiensten. Zo beschermt de
Rijksoverheid werknemers tegen te lange werkdagen.

De wetgeving rondom de Arbeidstijdenwet (hierna: ATW) kent net als de Arbowet vier lagen van wetgeving475:

1. de Arbeidstijdenwet (hierna: ATW);476

2. besluiten omtrent arbeidstijden, waaronder het Arbeidstijdenbesluit (hierna: ATB);
3. regelingen omtrent arbeidstijden, waaronder de Arbeidstijdenregeling (ATR);
4. beleidsregels Rijksdienst omtrent arbeidstijden, waaronder beleidsregel boeteoplegging

Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2013.

De vier niveaus van wet en regelgeving zijn in het hiernavolgende uitgewerkt. Omwille van de leesbaarheid zijn
enkel de hoofdpunten opgenomen. Dit overzicht is derhalve niet volledig en uitputtend. Een compleet overzicht
is te vinden op de website http://wetten.overheid.nl

D.1.2. De Arbeidstijdenwet
De Arbeidstijdenwet (ATW) regelt hoe lang een werknemer per dag en per week mag werken en wanneer hij
recht heeft op pauze of rusttijd. Deze regels zijn er met het oog op gezondheid, veiligheid en welzijn, maar ook
om werk, privé en zorgtaken te kunnen combineren. De regels gelden voor werknemers van 18 jaar en ouder. Er
zijn speciale regels voor kinderen en zwangere of pas bevallen vrouwen.

D.1.2.1. Doelgroep van de ATW
In principe geldt de ATW voor iedere werknemer in Nederland. In sommige situaties is de Arbeidstijdenwet
niet of gedeeltelijk niet van toepassing. Bijvoorbeeld in geval van plotselinge onvoorziene gevaarlijke situaties,
waarbij het naleven van de wettelijke regels adequaat handelen zou belemmeren. Ook geldt de Arbeidstijdenwet
niet wanneer de naleving ervan het handhaven van de openbare orde zou verstoren (dit is van toepassing bij
inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de overheid en de politie). Ook voor sommige vormen van werk geldt
de Arbeidstijdenwet niet of gedeeltelijk niet. Zo gelden de regels voor zondagsarbeid niet voor mensen die een
geestelijk ambt binnen de kerk hebben.477

Andere groepen werknemers waarvoor uitzonderingen gelden, zijn:478

 werknemers die ten minste 3 maal het minimumloon verdienen (tenzij het gevaarlijk werk, nachtdienst
of werk door niet-leidinggevenden in de mijnbouw betreft;

 vrijwilligerswerk;
 beroepssporters;
 wetenschappelijke onderzoekers;
 gezinshuisouders;
 podiumkunstenaars;
 medisch en tandheelkundig specialisten, verpleeghuisartsen, huisartsen en sociaal geneeskundigen;
 begeleiders van school- en vakantiekampen;
 militair personeel bij inzet en bij oefeningen.

Tenzij anders vermeld, is toepassing van onderstaande uitzonderingen alleen mogelijk bij collectieve
regeling:479

475 http://wetten.overheid.nl/zoeken/zoekresultaat/rs/2,3,4,5/titel/arbeidstijden/titelf/0/tekstf/0/artnrb/0/d/12-07-
2017/dx/0.
476 http://wetten.overheid.nl/BWBR0007671/2016-01-01#Hoofdstuk10.
477 Ministerie van SZW (2010). De Arbeidstijdenwet – Informatie voor werknemers en werkgevers.
478 Ministerie van SZW (2010). De Arbeidstijdenwet – Informatie voor werknemers en werkgevers.
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 aanwezigheidsdiensten;
 langer werken voorafgaand aan feestdagen;
 langere nachtdienst in het weekend;
 langere nachtdienst buiten het weekend.

D.1.2.2. Verplichtingen van de werkgever
Werknemers moeten in eerste instantie zelf opletten dat de regels voor arbeidstijd, rusttijd, pauze en
nachtarbeid niet worden overschreden. Werkgevers kunnen van hun personeel niet eisen om buiten de regels
om te werken. Ook de ondernemingsraad heeft tot taak erop te letten dat de wet wordt nageleefd. In tweede
instantie houdt de Inspectie toezicht op de naleving door werknemers en werkgevers.

De verplichtingen voor de werkgever hebben onder andere betrekking op:

 deugdelijke registratie van gewerkte uren;
 een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en plan van aanpak (op grond van de Arbowet).

Meer in detail zijn de verplichtingen voor de werkgever:

 Een werkgever moet een deugdelijke registratie van de gewerkte uren bijhouden. Er zijn geen eisen aan
de vormgeving gesteld, maar uit de registratie moet de Arbeidsinspectie wel kunnen zien of de
Arbeidstijdenwet is nageleefd.

 Een werkgever moet het arbeidspatroon van de werknemers schriftelijk vastleggen. Iedere werknemer
moet het kunnen inzien.

 Veranderingen in het arbeidspatroon (bijvoorbeeld het rooster) moet een werkgever zo tijdig mogelijk
meedelen. Bij collectieve regeling kan worden afgesproken wat daaronder verstaan moet worden. Als
deze afspraken niet gemaakt zijn moet een werkgever dit arbeidspatroon minstens 28 dagen van tevoren
aan de werknemers bekendmaken. Alleen als de aard van het werk dat verhindert, mag hij zich beperken
tot mededeling van de wekelijkse en zondagsrust. Uiterlijk vier dagen van tevoren moet de werknemer te
horen krijgen op welke tijdstippen hij moet werken.

 Een werkgever is op grond van de Arbowet verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een
Plan van Aanpak op te stellen. Daarin moet hij ook nadrukkelijk aandacht besteden aan de arbeidstijden,
de risico’s die deze kunnen inhouden en de manier waarop hij die risico’s wilt beperken.

 Een werkgever moet in het ondernemingsbeleid zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke
omstandigheden van de werknemers. Daarbij gaat het om zorgtaken, maar ook om andere
verantwoordelijkheden, zoals scholing of vrijwilligerswerk. Over het beleid moet een werkgever
overleggen met de OR, de personeelsvertegenwoordiging of - als die er niet is - met de betrokken
werknemers.

Tabel D-1 ATW voor schoonmaak, metaal en bouw

Bouw Metaal Schoonmaak
Geen specifieke bepalingen in de
informatiebrochure opgenomen

Geen specifieke bepalingen in de
informatiebrochure opgenomen

Dagelijkse onafgebroken rusttijd: 10
uur per 24 uur

D.1.2.3. Specifieke bepalingen
Er is een aantal specifieke bepalingen die te maken hebben met oproepbaar zijn bij onvoorziene
omstandigheden (consignatie). Hiermee te vergelijken is de bereikbaarheidsdienst, maar het verschil met
consignatie is dat bereikbaarheidsdienst een vast onderdeel van de functie is (bijvoorbeeld in de kraamzorg).
Bereikbaarheidsdiensten komen alleen voor in de zorgsector. De tijd waarin de werknemer kan worden
opgeroepen voor consignatie of bereikbaarheidsdienst geldt niet als arbeidstijd.480 Als de werknemer wordt
opgeroepen, telt de daarna gewerkte tijd wel als arbeidstijd. Een oproep geldt daarnaast niet als onderbreking
van de dagelijkse of wekelijkse rusttijd en een nachtoproep geldt niet als nachtdienst.

479 Ministerie van SZW (2010). De Arbeidstijdenwet – Informatie voor werknemers en werkgevers.
480 Brochure ‘De Arbeidstijdenwet. Informatie voor werkgevers en werknemers’ van 29 april 2011.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden/documenten/brochures/2011/04/29/de-arbeidstijdenwet-
nederlands (gedownload op 17 juli 2017).
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Voor aanwezigheidsdiensten geldt een bijzondere regeling. De werknemer blijft op de werkplek zodat hij na een
oproep zo snel mogelijk aan het werk kan gaan. Dat mag alleen als het soort werk dat noodzakelijk maakt en het
redelijkerwijs niet op een andere manier te realiseren valt (bijvoorbeeld in de zorg of bij de brandweer).
Bovendien moet het werken in aanwezigheidsdiensten in een collectieve regeling zijn afgesproken. Hierbij geldt
onder andere dat alle tijd in aanwezigheidsdienst geldt als arbeidstijd.

D.1.3. Besluiten inzake arbeidstijden
Er zijn zeven besluiten (Algemene Maatregelen van Bestuur en Koninklijke Besluiten) omtrent arbeidstijden.
Besluiten geven onder andere specifieke bepalingen voor sectoren (vervoer, scheepvaart) en bepalingen
betreffende openbaarmaking van inspectiegegevens en de wijziging van Kadasterwet. De twee meest
omvangrijke besluiten zijn het Arbeidstijdenbesluit en het Arbeidstijdenbesluit vervoer (wij gaan hier verder
niet in op de vervoerssector omdat deze niet tot de scope van dit onderzoek behoort).

In het Arbeidstijdenbesluit (ATB) staan uitzonderingen en aanvullingen op de ATW. Bij bepaalde beroepen en
sectoren staan aanvullende regels voor werk- en rusttijden in het Arbeidstijdenbesluit. Deze regels wijken af van
de algemene regels in de Arbeidstijdenwet. Zo moet een brandweerman maximaal 24 uur op de werkplek
blijven om bij een oproep snel in actie te komen. Zonder aanvullende regels zou hij de algemene regels voor
pauzes en rusttijden overtreden.

Naast algemene uitzonderingen zijn er aanvullende regels voor de zorg, mijnbouw en een aantal andere
sectoren. Deze sectoren hebben dus met de algemene regels (ATW en ATB) te maken én met aparte
sectorregels. Daarnaast is het zo dat sommige regels uit de ATW en veel van de algemene en sectorale regels van
het ATB alleen kunnen worden toegepast bij een ‘collectieve regeling’. Dat wil zeggen: nadat daarover in
collectief (gemeenschappelijk) overleg overeenstemming is bereikt. Een collectieve regeling kan een cao zijn of
de rechtspositieregeling voor ambtenaren maar ook een schriftelijke overeenstemming tussen de werkgever en
het medezeggenschapsorgaan (OR of personeelsvertegenwoordiging).

De Arbeidstijdenwet geldt (gedeeltelijk) niet in bepaalde situaties (onvoorziene gevaarlijke situaties of naleving
zou handhaving van de openbare orde verstoren) of voor bepaalde vormen van werk (regels voor zondagsarbeid
gelden niet voor mensen die een geestelijk ambt bekleden). Er zijn daarnaast nog meer groepen werknemers481

die uitgezonderd zijn. Voor de raadpleging van exacte bepalingen van arbeidstijden moet men zich dus richten
tot besluiten omtrent arbeidstijden.

Het ATB stelt criteria voor ernstige overtredingen

i. een handelen of nalaten van de werkgever in strijd met het bepaalde bij of krachtens artikel 3:2,
eerste lid, juncto artikel 3:3 van de wet indien arbeid wordt verricht door een kind jonger dan 12
jaar;

ii. een handelen of nalaten van de werkgever in strijd met het bepaalde bij of krachtens artikel 3:2,
eerste en vierde lid, en artikel 3:3, tweede lid, van de wet indien het kind bij het verrichten van
arbeid een ongeval overkomt dat ernstig lichamelijk of geestelijk letsel of de dood ten gevolge
heeft of indien redelijkerwijs te verwachten is dat de hiervoor genoemde gevolgen redelijkerwijs
aan het verrichten van arbeid zijn verbonden;

iii. een handelen of nalaten van de werkgever waardoor een werknemer ten minste het dubbele van
het in de wet en de daarop berustende bepalingen toegestane aantal uren dat hij per dienst
arbeid mag verrichten, arbeid verricht dan wel de onafgebroken rusttijd in elke aaneengesloten
periode van 24 uren de helft of minder is van de in de wet en de daarop berustende bepalingen
gegeven onafgebroken rusttijd.

481 Werknemers die ten minste 3 maal het minimumloon verdienen; vrijwilligerswerk; beroepssporters; wetenschappelijk
onderzoekers; gezinshuisouders; podiumkunstenaars; (medisch en tandheelkundig) specialisten, verpleeghuisartsen,
huisartsen en sociaal geneeskundigen; militair personeel bij inzet en bij oefeningen.
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D.1.4. Regelingen inzake arbeidstijden
Er zijn acht ministeriële regelingen voor de arbeidstijden waarin enerzijds specifieke bepalingen voor bepaalde
sectoren worden beschreven (mijnbouw, drie besluiten over de vervoerssector, luchtvaart en visserij) en
anderzijds twee besluiten te vinden zijn over een boeteregeling en een archiefregeling. 482

D.1.4.1.Beleidsregels Rijksdienst inzake arbeidstijden
Er zijn twee beleidsregels Rijksdienst omtrent arbeidstijden die zich beiden uitspreken over boeteoplegging.
Een richt zich specifiek op de vervoerssector de ander geeft algemene bepalingen van boeteoplegging.

In de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2013 zijn de boetenormen
vastgesteld.483 Deze boete normen in relatie tot overtredingen is opgenomen in de Tarieflijst
boetenormbedragen bestuurlijke boete Arbeidstijdenwet. Deze tarieflijst kent de onderstaande opbouw,
omwille van het feit dat dit een lange lijst is en gemakkelijk te raadplegen via wetten.overheid.nl hebben wij hier
slechts een klein deel van de bepalingen overgenomen:

Tabel D-2 Tarieflijst boetenormbedragen bestuurlijke boete Arbeidstijdenwet484

Onderwerp Boetenormbedrag

* Kinderarbeid

○ Het verbod van kinderarbeid € 2.000,–

○ Het ontbreken van een ontheffing indien deze kan worden verleend € 1.000,–

○ Het gebruiken van een ontheffing die op grond van onjuiste of onvolledige gegevens is

verkregen

€ 1.000,–

* Het niet naleven van voorschriften in geval van toegestane kinderarbeid

○ rusttijd € 200,–

○ zondagsarbeid € 200,–

Enzovoorts Enzovoorts

In de beleidsregel worden bepalingen gegeven die onder andere ingaan op:

1. De rekenregels die kunnen gelden in bepaalde situaties ten aanzien van bepaalde doelgroepen,
bijvoorbeeld de omvang van het bedrijf (een kleiner bedrijf krijgt een relatief kleinere boete dan een
groter bedrijf) of het betreft een kind, waarvoor de ouders aansprakelijk worden gesteld, dan gelden ook
andere regels.

2. Regels voor zelfstandigen.

482 Voor een actueel overzicht van de wet en regelgeving omtrent de arbeidstijden wort verwezen naar de website
http://wetten.overheid.nl/zoeken/zoekresultaat/rs/2,3,4,5/titel/arbeidstijden/titelf/0/tekstf/0/artnrb/0/d/19-07-
2017/dx/0. Geraadpleegd op 21 juli 2017.
483 http://wetten.overheid.nl/BWBR0032353/2016-04-01#Artikel9. Geraadpleegd op 21 juli 2017.
484 Bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0032353/2016-04-01#Artikel9
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E. Overzicht wet- en regelgeving Wet
arbeid vreemdelingen
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E.1. Wetgeving omtrent arbeid vreemdelingen
In de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) uit 1995 is bepaald op welke wijze het restrictieve toelatingsbeleid van
vreemdelingen tot de Nederlandse arbeidsmarkt plaatsvindt. Het doel van de Wav is:485

 handhaving van de restrictieve toelating van vreemdelingen door te bepalen dat een vreemdeling van
buiten de Europese Economische Ruimte (EER)486 of afkomstig uit Kroatië of Zwitserland pas in
Nederland mag werken als er geen geschikt arbeidsaanbod in Nederland of de rest van de Europese Unie
beschikbaar is.487

 verstoringen op de arbeidsmarkt te voorkomen door concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan;
 illegale tewerkstelling te voorkomen.

De wetgeving rondom de Wav is net als de andere arbeidswetten uit meerdere lagen opgebouwd:

1. de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: Wav);488

2. het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (hierna: BuWav);
3. de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (hierna: RuWav);
4. de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen.

De Wav verschilt in een aantal opzichten van de hiervoor beschreven arbeidsomstandigheden wetten. Het
belangrijkste verschil is dat in de Wav de overtredingen reeds in de materiewet zelf zijn opgenomen. Het Besluit
en de Regeling beschrijven vervolgens de uitzonderingen op de Wav – met andere woorden de gevallen waarin
een migrant zonder tewerkstellingsvergunning arbeid mag verrichten in Nederland.

E.1.1. De Wet arbeid vreemdelingen

E.1.1.1. Algemene strekking van de Wav
In de Wav zijn de voorwaarden beschreven waaronder een werkgever een vreemdeling, afkomstig van buiten de
EER, Zwitserland of uit Kroatië, mag inzetten om werkzaamheden in Nederland te verrichten. Dit is het geval
als een werkgever in het bezit is van een tewerkstellingsvergunning of als de vreemdeling in het bezit is van een
gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (hierna: gecombineerde vergunning).

In de Wav is opgenomen onder welke voorwaarden er aan de werkgever of de vreemdeling een
tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning mag worden afgegeven. In de wet is bepaald in
welke gevallen een vergunning geweigerd wordt, ook is aangegeven in welke gevallen een vergunning
geweigerd kan worden. Tot slot is beschreven in welke gevallen een eerder verstrekte vergunning ingetrokken
kan worden.

Een tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning wordt geweigerd in onder meer de volgende
gevallen:489

 als er voldoende prioriteit genietend aanbod aanwezig is, dit houdt in dat de arbeidsplaats waarvoor een
vreemdeling naar Nederland gehaald zou worden ook vervuld kan worden door werknemers binnen de
EER (er is voldoende aanbod beschikbaar);

 de werkgever kan niet aantonen voldoende inspanningen te hebben gepleegd om de arbeidsplaats door
prioriteit genietend aanbod te vervullen;

 de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van de te vervullen arbeidsplaats liggen beneden het
niveau dat wettelijk vereist is.

485 Kamerstuk 1993/94, 23 574, nr. 3, p. 4.
486 Bij de EER horen 31 landen Dit zijn alle landen van de Europese Unie (EU) en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. De
EU bestaat uit: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije,
Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië,
Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
487 Kamerstuk 2012/13, 33 475, no. 3, p. 1. Memorie van Toelichting bij de Herziening Wet arbeid vreemdelingen,
488 http://wetten.overheid.nl/BWBR0007149/2017-07-01
489 http://wetten.overheid.nl/BWBR0007149/2017-07-01



PwC Pagina 173 van 186

Een tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning kan geweigerd worden in onder meer de
volgende gevallen: 490

 als er in de periode van vijf jaar direct voorafgaand aan de aanvraag van een (gecombineerde) vergunning
een bestuurlijke boete is opgelegd aan de werkgever als gevolg van een door de betreffende werkgever
gemaakte overtreding van specifieke bepalingen in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
(Waadi), Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML), Arbowet of ATW en deze boete
onherroepelijk is;

 als de werkgever binnen een periode van vijf jaar direct voorafgaand aan de aanvraag van een vergunning
gestraft is op grond van specifieke artikelen in de ATW, Arbowet of het Wetboek van Strafrecht;

 als verwacht wordt dat binnen een redelijke termijn prioriteit genietend aanbod op de arbeidsmarkt
beschikbaar komt waarmee de beschikbare arbeidsplaats vervuld kan worden.

De facultatieve ‘kan’-bepalingen in de wet kunnen leiden tot onzekerheid bij bedrijven, bijvoorbeeld omdat niet
duidelijk is of een eerder opgelegde boete wordt tegengeworpen bij de aanvraag van een vergunning.491 Een twv
kan alleen worden geweigerd vanwege een eerder opgelegde boete als het gaat om een ernstige overtreding of
recidive.492 Deze bepaling is tot op heden nog niet toegepast.

Uit de interviews is verder naar voren gekomen dat in de wet de mogelijkheid is opgenomen dat een vergunning
geweigerd kan worden als de werkgever strafrechtelijk veroordeeld is geweest in de afgelopen vijf jaar. Deze
bepaling is door het UWV niet toegepast, omdat niet bekend is op welke wijze het UWV deze informatie dient te
verkrijgen.

Ook is in de wet opgenomen dat een vergunning geweigerd kan worden als een werkgever eerder een
overtreding van de arbeidswetten heeft begaan die wordt afgedaan in het bestuursrecht. Uit de interviews is
naar voren gekomen dat er tot op heden nog zeer beperkt informatie is uitgewisseld hierover tussen het UWV
en de Inspectie SZW.

De Wav beschrijft tot slot de verplichtingen waaraan een werkgever die een vreemdeling te werk stelt aan moet
voldoen. De verplichting op grond van artikel 15 Wav houdt bijvoorbeeld in dat een werkgever die personeel
uitleent, van elke vreemdeling een afschrift van het identiteitsdocument moet toesturen aan de inlener of
(hoofd)aannemer. Ook is aangegeven wat de gevolgen zijn van overtreding van een voorschrift of verbod, van
boete tot preventieve stilleging en beslaglegging.

E.1.1.2. Wijzigingen Wet arbeid vreemdelingen 2014
Uit een eerder onderzoek naar mogelijke aanscherping van de Wav is geconcludeerd dat een structurele
herziening van de Wav niet nodig was. Wel zijn er een aantal aanscherpingen voorgesteld voor een betere
werking van de wet.493 De belangrijkste aanscherpingen die in 2014 zijn doorgevoerd, staan hieronder
weergegeven:

De toetsing op prioriteit genietend aanbod houdt het volgende in: 494

 Aanscherping toets op prioriteit genietend aanbod. Het UWV kan volstaan met het onderzoeken
of er voldoende werkzoekenden op de arbeidsmarkt aanwezig zijn die aan de functie-eisen van de
vacature voldoen;

 Quotumregeling. Er kan een vergunningenlimiet worden ingesteld als blijkt dat een sector
onvoldoende inspanning pleegt om vacatures in te vullen met prioriteit genietend aanbod;

 Onvoldoende wervingsinspanningen. Er geldt een dwingende weigeringsgrond als de werkgever
onvoldoende heeft gedaan om een vacature te vervullen door middel van prioriteit genietend aanbod;

490 http://wetten.overheid.nl/BWBR0007149/2017-07-01
491 https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-

uitspraak.html?id=86487&summary_only=&q=201502719%2F1 en

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Jurisprudentienieuwsbrief/jnb-2016-04-nr-81-109.pdf
492 RuWav, paragraaf 40.
493 Kamerstuk 2012/13, 33 475, nr. 3. Memorie van toelichting. Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen.
494 Kamerstuk 2012/13, 33 475, nr. 3. Memorie van toelichting. Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen.
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 Tewerkstellingsvergunning voor maximaal 1 jaar. Tewerkstellingsvergunningen of
gecombineerde vergunningen waarvoor een arbeidsmarkttoets geldt, dienen ieder jaar opnieuw
aangevraagd te worden.

Om concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen, zijn de volgende richtlijnen van toepassing op de
twv:495

 Marktconforme betaling. Een twv moet worden geweigerd als niet het in de sector gebruikelijke (cao)
loon wordt betaald.

 Volledig minimumloon. 100 procent van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag
voor een 23-jarige moet worden betaald. Ook in het geval van parttime werkzaamheden dient het
volledige minimummaandloon betaald te worden.

 Een tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning kan geweigerd worden na overtreding van
een arbeidsgerelateerd delict. Een vergunning kan worden geweigerd indien een bestuurlijke boete is
opgelegd voor een arbeidsgerelateerde overtreding en deze onherroepelijk is of na een onherroepelijke
veroordeling wegens een arbeidsgerelateerd delict. Dit betekent dat het UWV ten aanzien van deze
regeling discretionaire bevoegdheid heeft.

In hun reacties op het wetsvoorstel geven de organisaties die betrokken zijn bij het verstrekken van de
tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning, respectievelijk het UWV en de IND, aan dat de toets
op prioriteit genietend aanbod het uitgangspunt benadrukt van de Wav dat de werkgever zelf verantwoordelijk
is voor het invullen van zijn vacatures. Daarnaast dienen er volgens het UWV goede werkafspraken te worden
gemaakt over uitwisseling van gegevens, met name met de Inspectie SZW.

E.1.1.3. Wijzigingen Wet arbeid vreemdelingen 2017
Met ingang van 7 juni 2017 is de Wav (en ook de RuWav496) op enkele onderdelen aangepast. Dit in verband
met de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement in het kader van verblijf en arbeid
door seizoenarbeiders.497

E.1.2. Besluiten inzake arbeid vreemdelingen
In het kader van de Wav is een Beluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav) opgesteld. Ook is er een
besluit specifiek voor de BES-landen, het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen BES. Hierna wordt enkel
ingegaan op het eerstgenoemde Besluit.

E.1.3. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
In het BuWav zijn uitzonderingen opgenomen, de gevallen waarin het een werkgever wel is toegestaan om
vreemdelingen van buiten de EER, Kroatië of uit Zwitserland te werk te stellen zonder dat er een
tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning is verstrekt. Deze uitzonderingen zijn onder meer
opgesteld om immigratie van buitenlandse werknemers die een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse
economie te stimuleren.

Het BuWav bevat een groot aantal uitzonderingsregels. In een kamerbrief, naar aanleiding van het
adviesrapport van de SER over arbeidsmigratie, wordt hierover het volgende opgemerkt:498

Het kabinet erkent dat de regelgeving op het gebied van de vrijstellingen van de tewerkstellingsvergunning ten
behoeve van het handelsverkeer in de loop der jaren aan overzichtelijkheid heeft verloren. De door de SER
genoemde «lappendeken», kan worden gezien als een ongewenst neveneffect van het leveren van maatwerk,
doordat in het verleden op ad hoc basis op de wensen van het bedrijfsleven is ingespeeld.

Het BuWav is op gezette tijden aangevuld met specifieke regelingen die betrekking hebben op specifieke
doelgroepen. Voorbeelden hiervan zijn:

495 Kamerstuk 2012/13, 33 475, nr. 3. Memorie van toelichting. Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen.
496 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-36919.html
497 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-282.html
498 Kamerstuk 2014/15, 29 861, nr. 38.
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 Op 1 oktober 2004 het BuWav aangevuld met de zogenaamde kennismigrantenregeling. “Doel van deze
regeling is het aantrekken van hooggekwalificeerde arbeidsmigranten – kennismigranten – ook van
buiten de EU, ter stimulering van de Nederlandse kenniseconomie.”499 Via deze regeling kunnen
specifieke groepen kenniswerkers zonder aanvraag van een vergunning voor minimaal drie maanden tot
de arbeidsmarkt toe treden. De migrant kan een verblijfsvergunning krijgen voor de duur van zijn
contract (maximaal vijf jaar). Daarnaast moet een inkomen betaald worden dat boven een vastgestelde
grens ligt – met uitzondering van een aantal gevallen.

 De minister heeft op 11 april 2011 de resultaten van een onderzoek naar mogelijke aanscherping van de
Wav en naar misbruik van de kennismigrantenregeling aan de Tweede Kamer aangeboden.500 De
conclusie van dat onderzoek, met betrekking tot de kennismigrantenregeling was dat deze regeling niet
structureel aangepast hoeft te worden, omdat van grootschalig misbruik geen sprake lijkt. Het
laagdrempelige karakter van deze regeling kon daarmee behouden worden.

 Per 1 januari 2012 is Buwav aangevuld met de pilot kort verblijf kennismigranten. Deze pilot houdt in dat
bij de aanvraag voor een vergunning voor kort verblijf (maximaal drie maanden) niet gekeken wordt naar
de aanwezigheid van prioriteit genietend aanbod.501 Verder is aansluiting gezocht bij dezelfde
loonsystematiek als die van de kennismigrantenregeling. Alleen werkgevers die zijn toegelaten tot de
kennismigranten procedure (zogenaamde erkende referenten) komen in aanmerking voor deze regeling.
Overigens is deze pilot inmiddels omgezet in een definitieve regeling.

 Per 1 juli 2013 is de pilot kennisindustrie in werking getreden. Bedrijven die deelnemen aan deze regeling
worden vrijgesteld van de plicht een tewerkstellingsvergunning aan te vragen voor buitenlandse
werknemers die in dienst zijn van de buitenlandse afnemer. Belangrijk verschil met de andere regelingen
is dat deze pilot niet specifiek om kennismigranten gaat, maar om buitenlandse werknemers in dienst
van de afnemer, die al dan niet een kenniswerker is. Er is geen salariscriterium ten aanzien van deze
buitenlandse werknemer gesteld. Voor deelnemers die in het kader van deze pilot langer dan drie
maanden in Nederland verblijven moet wel een verblijfsvergunning aangevraagd worden bij de IND. De
pilot kennisindustrie is in 2014 geëvalueerd (zie de paragraaf hierna). 502

E.1.3.1. Evaluatie van de pilot kennisindustrie
In het kader van de pilot kennisindustrie is een bedrijf, die voldoet aan de in de pilot gestelde voorwaarden, niet
verplicht om een tewerkstellingsvergunning aan te vragen.503 Er geldt enkel een notificatieplicht.

Het gaat om de volgende voorwaarden:504

 De jaaromzet van het bedrijf is minimaal 50 miljoen euro.
 Het project/de projecten waarvoor arbeidsmigranten aangetrokken worden door het bedrijf bedragen

minimaal 5 miljoen euro.
 In de 5 jaar voor aanmelding door het bedrijf is geen sprake geweest van overtredingen van de

arbeidswetgeving.
 Het bedrijf levert goederen aan het buitenland.
 Buitenlandse werknemers komen naar Nederland om de door het Nederlandse bedrijf te leveren

goederen te controleren of te onderzoeken.
 De buitenlandse werknemers hebben speciale kennis of ervaring die nodig zijn om met de geleverde

goederen te werken.

Een belangrijk verschil met een reguliere aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning in het kader van de Wav
is dat specifiek voor deelname aan de pilot kennisindustrie geldt dat eerdere overtredingen van de
arbeidswetgeving altijd worden tegengeworpen.

Procedure UWV

Werkgevers die in aanmerking willen komen voor een vrijstelling, nemen contact op met het UWV. Vervolgens
kunnen zij via het UWV een aanvraag indienen – mits zij denken aan de voorwaarden te voldoen. Het UWV

499 Kamerstuk 2012/13, 33 475, nr. 3. Memorie van toelichting. Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen.
500 Kamerstuk 2010/11, 32 144, nr. 5.
501 Dit betekent dat er door het UWV enkel een beperkte arbeidsmarkttoets wordt uitgevoerd.
502 Regioplan (2014). Evaluatie pilot kennisindustrie.
503 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-263.html
504 Website UWV.



PwC Pagina 176 van 186

controleert of het bedrijf en het betreffende project aan de voorwaarden voldoet. Vervolgens wordt een
beschikking gestuurd aan het bedrijf. Een werkgever is daarna enkel nog verplicht een schriftelijke aanmelding
van de buitenlandse werknemer te doen bij aanvang van de werkzaamheden, er hoeft geen vergunning meer
aangevraagd te worden. De vrijstelling geldt voor de duur van het project, met een maximum van een jaar als
het om specifieke kennis en expertise gaat en een maximum van twee jaar als het gaat om werkzaamheden in
relatie tot controle, certificering of inspectie van een goed.

Evaluatie pilot kennisindustrie

Eind 2014 is de pilot kennisindustrie geëvalueerd. Uit deze evaluatie bleek onder meer:

“Uitvoeringsorganisaties UWV en IND vinden de pilot goed uitvoerbaar, en deelnemende bedrijven zijn over
het algemeen tevreden over de uitvoering. De Inspectie SZW heeft geen meldingen gekregen van mogelijke
fraude van bedrijven die zijn toegelaten tot de pilot, en het mogelijk niet naleven van de pilotvoorwaarden.”505

Branche- en koepelorganisaties hebben naar aanleiding van de pilot gevraagd om een versoepeling van de
voorwaarde dat de arbeidswetgeving niet is overtreden in de vijf jaar voorafgaand aan een aanmelding van een
project. Immers, een relatief klein vergrijp, kan nu ook worden tegengeworpen en leiden tot uitsluiting.
Gedurende de pilotperiode is er een bedrijf geweest die op grond van deze voorwaarde geen vrijstelling heeft
gekregen. Overigens is deze bepaling niet gewijzigd. Wel is dit aandachtspunt meegenomen bij de ontwikkeling
van nieuw beleid, bijvoorbeeld de regeling internationale handelscontacten (zie hierna).

E.1.3.2.Wijzigingen BuWav 2017
Mede naar aanleiding van het SER-advies over arbeidsmigratie is het BuWav aangepast. De aanpassing betreft
onder andere een nieuwe regeling om de toelating van werknemers, die in het kader van internationale
handelscontacten voor tijdelijke arbeid van buiten de EER naar Nederland komen.506 Dit betreft de regeling
internationale handelscontacten. Deze regeling sluit qua werkwijze en voorwaarden aan op de eerder
beschreven pilot kennisindustrie, gezien de positieve evaluatie van deze regeling. Wel zijn enkele voorwaarden
versoepeld. Met betrekking tot deze nieuwe regeling is in de Nota van Toelichting aangegeven:507

Deze regeling heeft naast de bestaande regelingen toegevoegde waarde omdat het zowel zekerheid als
flexibiliteit biedt: zekerheid ten aanzien van het traject -dat wordt immers goedgekeurd door het UWV- en
tegelijkertijd flexibiliteit voor individuele arbeidskrachten omdat zij pas gemeld hoeven te worden zodra bekend
is dat zij naar Nederland komen.

Naar aanleiding van het SER-advies zijn ook de volgende aanpassingen doorgevoerd in het BuWav:508

 het toestaan dat kennismigranten en wetenschappelijk personeel ook als zelfstandige mogen werken;
 het toestaan dat studenten naast hun studie ook als zelfstandige mogen werken;
 aanpassingen met betrekking tot de verlening van de gecombineerde vergunning.

E.1.4. Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
In de RuWav is opgenomen dat de uitvoering van bevoegdheden rondom het afgeven en intrekken van een
tewerkstellingsvergunning en de gecombineerde vergunning door de minister van SZW is overgedragen aan het
UWV. Ook zijn in de RuWav mogelijkheden voor afwijking van weigeringsgronden met betrekking tot de
verstrekking van een vergunning beschreven.

In de uitvoeringsregels, die als bijlage bij de RuWav gevoegd zijn, staan de regels beschreven die het UWV in
acht dient te nemen bij de uitvoering van haar taken. Hier is onder meer de discretionaire bevoegdheid van het
UWV beschreven ten aanzien van het weigeren van een tewerkstellingsvergunning of gecombineerde
vergunning op grond van eerdere boetes.

505 Regioplan (2014). Evaluatie pilot kennisindustrie.
506 Kamerstuk 2014/15, 29 861, nr. 38.
507 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-134.html
508 Besluit tot wijziging van het Buwav en http://wetten.overheid.nl/BWBR0007523/2017-07-01
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E.1.5. Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen
In de beleidsregel boeteoplegging Wav zijn de boetebedragen voor overtredingen van de Wav vastgelegd. Deze
beleidsregels zijn aangepast naar aanleiding van uitspraken van Raad van State in het kader van de Wahss.

In 2014 is, naar aanleiding van een motie,509 een evaluatie gedaan naar de toepassing van de Wahss bij de
Wav.510 Uit deze evaluatie is naar voren gekomen dat er voldoende mogelijkheden zijn voor Inspectie SZW voor
matiging van de hoogte van de boetes, waarbij de mate van verwijtbaarheid een belangrijke rol speelt. Wel geeft
de minister aan te willen verkennen of het mogelijk is om bij een eerste overtreding een waarschuwing te geven:

“Voor werkgevers die herhaaldelijk de arbeidswetten en werkgevers die meerdere wetten tegelijkertijd
overtreden blijft er een zero-tolerancebeleid bestaan. Fraude mag niet lonen. Er zijn echter situaties denkbaar
waarbij iemand die voor het eerst de wet overtreedt met het direct opleggen van een geldelijke boete zwaar
wordt gestraft.” 511

Op 7 oktober 2015 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) een uitspraak512 die
gevolgen heeft gehad voor het boetenormbedrag. RvS stelt dat het standaard opleggen van een boete van
12.000 euro per overtreding onredelijk is.

“Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is dit bedrag (PwC normbedrag van 12.000 euro) als
bovengrens niet onredelijk als het gaat om hardnekkige malafide werkgevers, voor wie volgens de wetgever
hogere boetes nodig zijn. De minister had echter "uit het oogpunt van evenredigheid" zijn beleid moeten
differentiëren voor werkgevers die niet tot die groep behoren.”513

RvS stelt dat het noodzakelijk is om te komen tot een fijnmaziger boetestelsel, bijvoorbeeld met verschillende
boetenormbedragen voor verschillende categorieën werkgevers als ook het opnemen van de mogelijkheid om
een waarschuwing te geven aan bedrijven.

Naar aanleiding van de uitspraak van de RvS is de beleidsregel boeteoplegging Wav in 2016 op drie punten
aangepast.514

(…) De boeteoplegging in het kader van de Wav wordt fijnmaziger gedifferentieerd naar categorie
overtreder. Zo is sprake van meer categorieën van werkgevers met bijbehorende normbedragen, zijn er
boeteverhogende omstandigheden vastgelegd en wordt een waarschuwingsmogelijkheid geïntroduceerd.”515

Afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid en de evenredigheid kan
een boete worden gematigd met respectievelijk 25, 50 of 75 procent. Dit geldt enkel voor overtredingen van
artikel 2 van de Wav waarin is opgenomen dat het niet is toegestaan om een vreemdeling in Nederland te laten
werken zonder vergunning.

Bij de wijziging van de beleidsregel boeteoplegging Wav in 2016 is ook de waarschuwing ingevoerd.
Verondersteld wordt dat met de introductie van de waarschuwing op een “ (…) effectieve en meer efficiënte
wijze kan worden bereikt dat de overtreder zich na een lichte overtreding voortaan aan de wet houdt.”.516

Overigens kan een waarschuwing in een beperkt aantal gevallen gegeven worden, namelijk in het geval dat:517

 de werkgever heeft aangetoond dat de reeds aangevraagde tewerkstellingsvergunning of gecombineerde
vergunning ten hoogste twee werkdagen nadat de arbeid is aangevangen, is ontvangen en ingegaan;

509 Kamerstuk 17 050, nr. 443
510 Kamerstuk 17 050, nr. 474.
511 Kamerstuk 17 050, nr. 474.
512 Raad van State (7 oktober 2015). ECLI:NL:RVS:2015:3138
513 https://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/tekst-persbericht.html?id=780 geraadpleegd op 23-3-2017.
514 Besluit van de Minister van SZW van 7 juli 2016, nr. 2016-0000132835, tot vaststelling van de Beleidsregel
boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2016.
515 Toelichting bij het Besluit van de Minister van SZW van 7 juli 2016, nr. 2016-0000132835, tot vaststelling van de
Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2016.
516 Memorie van toelichting, beleidsregel boeteoplegging Wav 2016.
517 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-37043.html
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 het een student betreft die incidenteel teveel heeft gewerkt;
 de werkgever heeft zelf de illegale tewerkstelling beëindigd en gemeld bij de Inspectie SZW;
 het betreft werkzaamheden uitgevoerd door een vreemdeling die in Nederland is voor familiebezoek.
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F. Overzicht wet- en regelgeving Wet
aanscherping handhaving en
sanctiebeleid SZW-wetgeving
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G. Risico’s inspectiebrede
riscioanalyse (IRA 3.0)

Eerlijk werk
1. Illegale tewerkstelling

- misbruik Kennismigrantenregeling
- misbruik Studentenregeling
- fraude met stagiaires
- fraude met au-pairs

2. Onderbetaling
3. Arbeidsuitbuiting
4. Schending rechtspositie werknemers

- Geen goede positie werknemer t.o.v. werkgever
- Niet naleving cao afspraken
- Ongelijke behandeling bij arbeid tussen mannen/vrouwen en/of vaste/flexibele
werknemers
- Onvoldoende medezeggenschap werknemers

Gezond en veilig werk
5. Fysieke overbelasting

- Dynamische overbelasting
- Statische overbelasting
- Energetische overbelasting
- Beeldschermwerk

6. Ongezonde fysische werkomgeving
- Klimaat
- Geluid
- Ioniserende straling
- Niet-ioniserende straling
- Werken onder overdruk

7. Gezondheidsschade door blootstelling aan gevaarlijke stoffen
- Kankerverwekkende en mutagene stoffen
- Asbest
- Verboden gezondheidsschadelijke stoffen
- Nanodeeltjes
- Overige gevaarlijke stoffen

8. Gezondheidsschade door blootstelling aan biologische agentia
- Afkomstig van mens
- Afkomstig van dier
- Vanuit een (watervernevelende) installatie
- In situaties van gericht werken met biologische agentia

9. Psychosociale en cognitieve overbelasting
- Werkstress
- Ongewenst gedrag

10. Overbelasting als gevolg van werkduur
- Ongezonde werktijden volwassenen
- Ongezonde arbeidsomstandigheden en arbeidstijden jeugdigen
- Kinderarbeid

11. Onveiligheid op de werkplek
- Onbedoeld fysiek contact met een object
- Onbedoeld fysiek contact met een dier
- Explosie of brand
- Gevaarlijke atmosfeer
- Elektrocutie
- Verdrinking

12. Zware ongevallen
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- Bij BRZO-bedrijven
- Bij overige bedrijven

13. Onveilig ontwerp arbeidsmiddelen
- Oneerlijke concurrentie fabrikanten door concessies aan veiligheid
- Onveilige en ongezonde situaties werkvloer door ondeugdelijk materieel
- Onvoldoende functioneren normcommissies

14. Onvoldoende Arbozorg
- Niet houden aan wettelijke verplichtingen Arbozorg
- Arbobeleid is onvoldoende
- Onvoldoende aandacht voor veiligheid
- Onvoldoende aandacht voor gezondheid
- Niet-registratie en niet-melding van ongevallen en beroepsziekten
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H. Longlist effectiviteits- en
efficiencyvragen

Naast het maken van de ‘foto’ van het handhavingsbeleid is ons gevraagd te beoordelen welke mogelijkheden er
zijn voor het onderzoeken van de effectiviteit van (delen of instrumenten van) het handhavingsbeleid voor de
arbeidswetten. Deze bijlage bevat de door de begeleidingsgroep van deze evaluatie opgestelde
effectiviteitsvragen. In hoofdstuk 6 van dit rapport komen wij tot een oordeel over:

1. de onderzoekbaarheid van deze vragen;
2. de bewijskracht van het betreffende onderzoek.

H.1. Maatregelen in het kader van de WAHSS (Fraudewet)
De maatregelen van de WAHSS (Fraudewet) zijn ingevoerd met het oog op een aantal doelen: aanpak van
notoire overtreders, zero tolerance beleid, fraude mag niet lonen, zwaardere sancties moeten preventief werken,
hard aanpakken van werkgevers die de wet herhaaldelijk overtreden. De verschuiving van de maatregelen voor
herhaalde recidive van strafrecht naar bestuursrecht is ingevoerd om meer mogelijkheden voor een ‘lik op stuk’
aanpak te hebben en sneller duidelijkheid te geven over de (financiële) consequenties van een maatregel.

Ook moeten de maatregelen leiden tot een hogere gepercipieerde pakkans en hogere nalevingsbereid. Om die
doelen te bereiken zijn de volgende maatregelen geïmplementeerd:

 hogere boetes en strafverzwaring bij recidive;
 verruiming van het recidivebegrip;
 verlenging van de recidivetermijn;
 de mogelijkheid om bij de tweede of derde overtreding (na een waarschuwing) preventief de

werkzaamheden stil te kunnen leggen;
 sancties voor herhaalde recidive gaan van het strafrecht naar het bestuursrecht;
 Wav518: de mogelijkheid om een twv te weigeren bij gebleken slecht werkgeverschap;
 Wav: notificatieplicht werkgevers en ketenaansprakelijkheid voor loonvorderingen.

Onderzoeksvragen
 Wat is het effect geweest van de implementatie van (de combinatie van) deze instrumenten op het

realiseren van de doelen uit de Fraudewet en op een betere naleving van de Wav, Arbowet en ATW?
 Hoe kan dit efficiënter en effectiever?

Maak bij deze vragen een vergelijking tussen de periode vóór de invoering van de WAHSS en de periode daarna.
Onderzoek hierbij zowel het effect op werkgevers aan wie een sanctie is opgelegd als op werkgevers bij wie geen
sanctie is opgelegd. Dit omdat er in de WAHSS van uit wordt gegaan dat hoge sancties preventief werken.

Toenemende juridisering uit zich o.a. in rechterlijke uitspraken over de (hoogte van de) boetes en de aanpassing
van beleidsregels boeteoplegging mede m.b.t. verwijtbaarheid (de laatste beleidswijziging is overigens op 2 juli
gepubliceerd en geldt vanaf 4 juli gelden 2017), maar ook in vroegtijdige juridische interventies door
werkgevers en advocaten bij controles en onderzoeken, en waarschijnlijk ook in het aantal en de aard van de
zienswijzen en in de aantallen en de aard van bezwaar en beroepsprocedures.

Onderzoeksvraag
 Wat is het effect van de toenemende juridisering op de effectiviteit en efficiency van de handhaving?

518 Deze maatregel is ingevoerd in het kader van de herziening van de Wav maar is ook opgenomen in de toelichting op de
WAHSS.



PwC Pagina 183 van 186

H.2. Combinatie van instrumenten, vergelijking
instrumenten

Een onderdeel van het SZW-handhavingsbeleid is dat wordt uitgegaan van wat nodig is voor een bepaalde
sector of doelgroep (zoals “niet-weters, niet-kunners en niet-willers”). Daarbij wordt ook betrokken wat de
sector zelf al doet om de naleving te bevorderen. De inzet van verschillende handhavingsinstrumenten wordt
afgestemd op de sector en doelgroep. De handhavingsinstrumenten kunnen van verschillende aard zijn:
punitieve sancties (boetes), maatregelen die zien op herstel van de situatie waarin wel wordt nageleefd
(waarschuwing, eis) en preventieve maatregelen (voorlichting, cursus, stimulering branche, et cetera). Sommige
instrumenten kunnen meerdere effecten tegelijk hebben bijvoorbeeld (waarschuwing) preventieve stillegging519.

Onderzoeksvraag
 Welke combinatie van instrumenten is het meest effectief voor welke doelgroep?
 Hoe kan dit effectiever en efficiënter?

H.3. Ketenverantwoordelijkheid
Veel arbeidswetten kennen een situatie waarin de formele werkgever verantwoordelijk is voor de naleving. In de
Wet arbeid vreemdelingen kunnen opdrachtgevers beboet worden voor een overtreding die de opdrachtnemer,
die feitelijk de werkgever is, heeft gemaakt.

Onderzoeksvragen
 Wat is het effect van de ketenverantwoordelijkheid in de Wav op verandering van gedrag (naleving) bij de

opdrachtnemer, en op verantwoordelijker gedrag van de opdrachtgever (vs. de verantwoordelijkheid aan
de opdrachtnemer te laten), op de (gepercipieerde) pakkans en op de nalevingsbereidheid?

 Wat is het verschil in effectiviteit en efficiency tussen de ketenverantwoordelijkheid in de Wav enerzijds
en arbeidswetgeving waarin andere of geen instrumenten voorkomen die zien op de
verantwoordelijkheid van opdrachtgevers? Wat kunnen we hiervan leren met betrekking tot effectiviteit
en efficiency?

H.4. Intelligencegestuurde handhaving
 Intelligencegestuurd handhaven is afhankelijk van het gebruik van nieuwe technologische

ontwikkelingen en inzichten, zoals big data, overkoepelende datamining en profiling van
overheidsdiensten

 Intelligencegestuurd werken vereist een overkoepelende mining en profilering tussen verschillende
overheidsinstanties op basis van een gecombineerde dataset.

 Intelligencegestuurd handhaven vereist een verankering van een datagestuurde werkwijze in het
werkproces.

Onderzoeksvraag
 Hoe kan intelligencegestuurd handhaven bijdragen aan effectiever en efficiënter toezicht en handhaving

en een hogere naleving en wat is daar voor nodig?

H.5. Samenwerking
Samenwerking tussen publieke en private instellingen
 Hoe kan de samenwerking tussen publieke instellingen (inspecteren, aanspreken opdrachtgevers,

branche-beïnvloeding, et cetera) en private instellingen (zoals bijvoorbeeld bij het keurmerk of ‘Fair
produce’ effectiever en efficiënter, met het oog op het bevorderen van de naleving?

 Hoe kan geborgd worden dat hierbij een zo groot mogelijk deel van de werkgevers/opdrachtgevers en
werknemers/werkenden betrokken wordt?

519 Door een (waarschuwing) preventieve stillegging wordt een onwenselijke, ongezonde of gevaarlijke situatie gestopt, maar
dit wordt vanwege de financiële schade voor het bedrijf mogelijk ook als punitief gevoeld.



PwC Pagina 184 van 186

I. Quick scan empirisch onderzoek

Voor de evaluatie van de handhaving van de arbeidswetten is een quick scan uitgevoerd om inzicht te verkrijgen
in de lopende en afgeronde onderzoeken in Nederland rondom het thema handhaving en naleving (zie tabel I-
1). Uit de quick scan is gebleken dat er voornamelijk algemene gedragswetenschappelijke studies zijn verricht
op het terrein van handhaving en naleving. De inzichten uit deze studies zijn veelal toegepast en getoetst in
verschillende domeinen zoals het verkeer en bij belastingen. De uitkomsten van deze studies zijn daardoor niet
per definitie overdraagbaar of toepasbaar in andere contexten, zoals het domein van arbeidswetgeving.

Specifiek onderzoek op het terrein van handhaving en nalevingsgedrag van arbeidswetten is beperkt aanwezig;
er is nog relatief weinig bekend over welke interventies echt werken. In de onderstaande tabel zijn de relevante
onderzoeken opgenomen.

Onderzoeksprogramma handhaving en gedrag
Vanuit het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) wordt het programma “Handhaving en
gedrag” begeleid. Het programma richt zich op het ontwikkelen en delen van wetenschappelijke kennis over
gedrag in relatie tot regelnaleving. Belangrijke vraagstukken waar naar gekeken wordt, zijn520:

 Hoe werkt straffen, belonen, vertrouwen en rechtvaardigheidsbeleving nu eigenlijk echt?

 Wat is de rol en invloed van de sociale omgeving, intermediairs en toezicht?

 Hoe spelen procesdesign en de fysieke omgeving in op gedrag (nudges)?

 Wat is de relatie tussen de levensloop van een bedrijf of de ontwikkeling van de markt en de naleving?

Vanuit het programma worden wetenschappelijke onderzoeken verricht, en worden een tweejaarlijks congres
handhaving en gedrag en zogenaamde kennistafels521 georganiseerd.

Afgeronde onderzoeken
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste uitkomsten van de quick scan weergegeven. Er is gezocht naar
onderzoeken in Nederland (en beperkt internationaal) op het gebied van handhaving, naleving, communicatie
met een link/relatie naar arbeidswetgeving. De opsomming is niet limitatief.

Tabel I-1 Uitkomsten quick-scan Nederlandse onderzoeken

Onderzoek Overzicht van uitkomsten/conclusies

De Graaf et al. (2011). Het
motiverende effect van
normatieve en
afschrikwekkende
boodschappen, een stated
preference-benadering.

Onderzoek naar het oordeel van burgers over de motiverende werking van
handhavingsboodschappen op regelnaleving:
 Een afschrikwekkend element in communicatie wordt het meest motiverend gevonden

om een kleine wetsovertreding niet langer te begaan. De sanctiekans is hierbij relevant.
 Informatie over alleen de boetehoogte wordt niet motiverend gevonden door burgers.

 Informatie over de sanctiekans vinden burgers alleen motiverend als die kans
realistisch is.

 Informatie over de prescriptieve sociale norm en inspelen op de persoonlijke norm
motiveert om bepaalde regelovertredingen niet meer te begaan.

Denkers, Peeters & Huisman
(2013). Waarom
organisaties de regels
naleven.

 Op microniveau blijken onder andere persoonlijke en sociale normen werkgevers en
werknemers af te houden van het schenden van regels.

 Op mesoniveau draagt een ethische organisatiecultuur bij aan het naleven van wetten
en regels.

 Op macroniveau is met name de situatie in de branche en de keuze van directeuren om
al dan niet regels te overtreden bepalend voor de mate van naleving.

IVA beleidsonderzoek en
advies (2010). Plichtsbesef
of boeteangst? Motieven
voor het (niet) naleven van

 De combinatie van boetehoogte en inschatting van pakkans lijkt bij de Wav een
afschrikwekkender effect te hebben dan bij de Arbowet.

 Veel werkgevers verkeren ten onrechte in de veronderstelling dat zij de regels goed
kennen en naleven. Vooral bij de Arbowet blijkt dit bij inspectie vaker niet dan wel het
geval. Wij zien hier een samenhang met de complexiteit van de bepalingen in de

520 https://hetccv.nl/onderwerpen/naleving-toezicht-en-handhaving/gedragsonderzoek
521 Tijdens deze bijeenkomsten wordt, met beleidsmakers en wetenschappers, dieper ingegaan op thema’s die de aandacht
hebben, maar nog niet rijp zijn voor direct onderzoek.
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Onderzoek Overzicht van uitkomsten/conclusies

arbeidswetgeving. Arbowet.
 Voor de Wav zijn slordigheid/onachtzaamheid van de werkgever een betere verklaring

voor niet-naleving dan niet goed op de hoogte zijn van de wet.
IVA beleidsonderzoek en
advies (2009). Evaluatie
invoering bestuurlijke boete
Wet arbeid vreemdelingen.

 De overgang van straf- naar bestuursrecht heeft tot een effectievere handhaving van de
Wav geleid:

o Er is daarmee eenduidigheid in de handhaving ontstaan, doordat de
handhaving in handen is van één inspectie, in plaats van verschillende
arrondissementen.

o Overtreders ervaren dus eerder de consequenties van hun daden, doordat de
Arbeidsinspectie in het kader van het bestuursrecht sneller tot
sanctieoplegging komt dan de strafrechtelijke praktijk, en er geen schorsende
werking is van bezwaar of (hoger) beroep.

o Van de hogere opgelegde boetes gaat een afschrikwekkender werking uit.
 Er zijn indicaties dat de invoering van de bestuurlijke boete en de verhoging van de

sancties voor overtreding van de Wav bijgedragen hebben aan het verder dalen van het
aantal overtredingen.

 De discretionaire ruimte van arbeidsinspecteurs is beleidsmatig dusdanig ingevuld, dat
in beginsel tot boeteaanzegging wordt overgegaan bij constatering van een beboetbaar
feit en geen waarschuwingen worden gegeven.

Ouwerkerk et al. (2009).
Streng doch rechtvaardig.
Interactie tussen handhaver
en gehandhaafde als
determinant van
regelnaleving,
strafacceptatie en perceptie
van rechtvaardigheid.

Enkele conclusies uit het onderzoek zijn:
 Het geven van een waarschuwing is effectiever voor het bewerkstelligen van

toekomstige regelnaleving dan het opleggen van een boete.
 Het opleggen van een boete heeft onbedoelde negatieve gevolgen bij de interactie

tussen handhaver en gehandhaafde. De negatieve effecten van het geven van een boete
blijven namelijk niet beperkt tot regelnaleving, maar strekken zich uit tot andere
reacties van de gehandhaafde. Zo ervaart de gehandhaafde meer gevoelens van woede,
frustratie en agressie nadat een handhaver een boete geeft in vergelijking tot een
waarschuwing.

 Het hanteren van een correcte procedure kan een positief effect hebben op intenties tot
toekomstige regelnaleving.

 Het hanteren van een correcte procedure en een respectvolle bejegening door de
handhaver hebben een positief effect op het ervaren van negatieve sociale emoties, de
mate van strafacceptatie, de neiging om een klacht in te dienen, percepties van
rechtvaardigheid, en de perceptie van desbetreffende autoriteit.

Pligt et al. (2007).
Bestraffen, belonen en
beïnvloeden. Een
gedragswetenschappelijk
perspectief.

 De inzet van een hybride strategie, van belonen en bestraffen, heeft de voorkeur. Dit
omdat zowel belonen als bestraffen voor- en nadelen hebben.

 Bij het bepalen van de straf of beloning is het essentieel dat het perspectief van de
potentiële overtreder meegewogen wordt bij het bepalen van het type beloning of
bestraffing. Hetzelfde geldt voor het perspectief van de regelnalever.

 Het is gewenst een onderscheid te maken tussen overtredingen die calculerend tot
stand komen en de meer automatische overtredingen. De eerste kunnen veranderd
worden door de verhouding tussen de baten en de risico’s van de overtreding te
wijzigen. De meer automatische overtredingen met een sterk gewoontecomponent
vergen meer tijd, moeite en aandacht.

Van Erp (2007). Informatie
en communicatie in het
handhavingsbeleid.
Inzichten uit
wetenschappelijk onderzoek.

 Een effectieve communicatiestrategie begint met het definiëren van het gewenste
gedrag en een analyse van de attitudes, sociale normen en ideeën over de haalbaarheid
van dit gedrag. Daarbij is het zinvol in dit gedrag de drie dimensies van naleving te
onderscheiden.

 Nalevings- of overtredingsgedrag kent drie dimensies: 1) normatieve dimensie (regels
worden nageleefd omdat ze legitiem zijn en passen binnen het normenkader van een
persoon), 2) doelrationele dimensie (een afweging van de kosten en baten van
overtredingen), en 3) het kennisniveau van de regelgeving en de adequate toepassing
daarvan.

 Communicatie is respectvol, straalt vertrouwen uit in de bereidheid tot naleving van de
doelgroep, en onderstreept de gedeelde belangen van de handhaver en de doelgroep.

Vliek (2017). Schandaal of
schouderklop.

 Naming en faming leidt tot een gevoel van trots, en leidt tot een grotere
nalevingsbereidheid. Het positief openbaar belonen van goed gedrag, blijkt effectiever
dan het openbaar bestraffen van slecht gedrag.

 Een gecombineerde aanpak van naming en faming en naming en shaming wordt
geadviseerd om gedragsverandering te realiseren.
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Zaal et al. (2013).
Overtreding vermijden of
naleving bevorderen? Hoe
mensen kunnen worden
aangezet tot regelnaleving
hangt af van het gedrag van
hun groepsgenoten.

In situaties waarin overtreding de norm lijkt, kunnen mensen gemotiveerd worden tot
naleving door in te spelen op hun verlangen zich positief van anderen te onderscheiden.
Wanneer anderen de regels overtreden loopt het individu namelijk weliswaar weinig risico
zich door overtreding negatief van anderen te onderscheiden, maar het heeft ook de
mogelijkheid zich door naleving positief van anderen te onderscheiden.

Tabel I-2 Uitkomsten quick-scan internationale onderzoeken

Onderzoek Overzicht van uitkomsten/conclusies

Marriott, L. (2013). Justice
and the justice system. A
comparison of tax evasion
and welfare fraud in
Australia and New Zealand.
Griffith Law Review, 22(2),
p. 403.

Onderzoek in twee landen naar de wijze waarop in de praktijk wordt omgegaan met
belastingontduiking en misbruik van socialezekerheidsregelingen. Uit het onderzoek blijkt
dat misbruik van socialezekerheidsregelingen vaker wordt opgespoord en harder wordt
bestraft dan belastingontduiking. Een verklaring hiervoor, op basis van wetenschappelijke
theorieën, is niet gevonden.

Marston, G., & Walsh, T.
(2008). A case of
misrepresentation. Social
security fraud and the
criminal justice system in
Australia. Griffith Law
Review, 17(1), pp. 285-300.

Uit het onderzoek blijkt dat, in tegenstelling tot hetgeen vaak in de media naar voren wordt
gebracht, dat burgers veelal onbewust en voor relatief kleine bedragen frauderen met
socialezekerheidsregelingen. Daarnaast blijkt dat de pakkans bij fraude relatief hoog is en
dat burgers in beperkte maken gebruik (kunnen) maken van juridische bijstand.

McKeever, G. (1999).
Fighting fraud: An
evaluation of the
government’s social security
fraud strategy. Journal of
Social Welfare and Family
Law, 21:4, 357-371.

Burgers hebben verschillende motieven waarom zij frauderen. Deze motieven zijn tevens
bepalend voor de wijze waarop burgeres aankijken tegen fraude. Uit het onderzoek blijkt
dat de motieven anders zijn dan de veronderstelde motieven van burgers waarop wet- en
regelgeving gebaseerd is (namelijk bewuste en ‘criminele’ fraudeurs). Om fraude in de
toekomst te voorkomen, dient daarom ingezet te worden op preventie: het aanpakken van
deze onderliggende motieven.

Prenzler, T. (2010).
Detecting and preventing
welfare fraud. Trends &
Issues in crime and justice,
n0. 418.

Verschillende methoden met betrekking tot preventie en opsporing van misbruik van
socialezekerheidsregelingen worden beschreven. De meeste methoden zijn gericht op het
opsporen, sanctioneren en beëindigen van het misbruik. Preventieve methoden zijn nog
beperkt beschikbaar/onderzocht. Kansrijke preventieve methoden zijn: identiteits-
verificatie procedures en promotie en communicatie over regelgeving.


