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Bijlage bij voortgangsrapportage Merkbare betere regelgeving en  

dienstverlening voor bedrijven 

 

Overzicht status acties maatwerkaanpakken 

 
Maatwerkaanpak voor het winkelambacht  

 Oude situatie (knelpunt) Nieuwe situatie (oplossing)  

1.  Verplichte arbodienstverlening leidt 

tot onnodige kosten wegens 

onduidelijkheid over rechten en 

plichten van de werkgever.  

Informatie over de rechten en plichten omtrent de 
arbodienstverlening is overzichtelijk weergegeven op het 
arboportaal. Naast tekstuele uitleg kan de werkgever  
zichzelf ook op de hoogte stellen door het bekijken van 
animaties. Het taalgebruik op het arboportaal is 
aangepast naar die van de gemiddelde ondernemer 

waardoor de eerder ervaren onduidelijkheid is 
weggenomen. Ook zijn enkele onderwerpen nader 
uitgediept.  
 

2.  De re-integratieplicht is zwaar en 

onvoldoende toegesneden op het 

winkelambacht  

In het kader van het traject experimenten tweede spoor 

wordt nader verkend welke mogelijkheden er zijn om een 
databank voor vervangend werk te creëren. Met een 

dergelijke databank wordt het voor kleine ondernemers 
overzichtelijker en eenvoudiger om lokaal medewerkers 
uit te wisselen die re-integreren.  
 

3.  Arbeidsconflicten kosten werkgevers 
veel tijd en geld er heerst 
onduidelijkheid omtrent het 
voorkomen van dergelijke conflicten.  
 

Middels een verhelderende notitie zijn stappen en tips ter 

preventie van arbeidsconflicten en hoe ondernemers met 

arbeidsconflicten kunnen omgaan, verduidelijkt. Er is nog 

een praktische vertaalslag nodig. 

4.  De toegevoegde waarde van de RI&E 

is beperkt: het invullen duurt te lang 

en werkt omslachtig  

Er wordt gewerkt aan een digitale compliance tool (app) 
die ondernemers kunnen gebruiken i.p.v. een schriftelijk 
dossier waardoor het (actieve) gebruik van de RI&E wordt 
vergroot.  
 

5.  Het percentage voor de 
werkkostenregeling is te laag voor 
het winkelambacht  

 

Het percentage voor de werkkostenregeling is verhoogd 

van 1.4% naar 1.7% 

6.  Transitievergoeding is voor het 

winkelambacht onbetaalbaar  

Dit knelpunt is niet verder opgepakt in dit kader, omdat 
tegelijkertijd werd gewerkt aan de Wet Arbeidsmarkt in 
balans.   
 

7.  Eisen en handhaving voedsel hygiëne 

niet uitvoerbaar voor het klein bedrijf  

Kleine bakkerijen zijn uitgezonderd van een aantal 
artikelen van de acrylamide verordening daarnaast wordt 

er gewerkt aan een uitzondering voor zelfslachtende 
slagers.  
Tevens wordt er het komende jaar een analyse voor de 
uniforme basiscode voor voedselveiligheid opgesteld.  
 

8.  Het proces voor het aanvragen van 

een subsidie voor praktijkleren weegt 

niet op tegen de kosten  

Het verantwoorden van de subsidie is vereenvoudigd door 
het aanbod van een urenregistratieformulier en een 
eindverantwoordingsformulier waar ondernemers naar 
eigen keuze gebruik van mogen maken. Door het 
hanteren van deze twee formulieren heeft de ondernemer 

zekerheid dat hij voldoet aan de eisen van de regeling.  
Na de inwerkingtreding van de WRO en de BRO kan een 

ondernemer eenvoudig online een vooraf ingevuld 
formulier verzenden naar de RVO met de gegevens 
omtrent de praktijk leerling. Daarnaast wordt de 
aanvraagtermijn met twee weken verlengd.  
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9.  Imago van het winkelambacht 

verbeteren teneinde meer BOL/BBL 

leerlingen aan te trekken in de 

ambachtelijke sector 

Daarnaast gaat de coalitie winkelambacht zelf kijken hoe 
promotie van het winkelambacht vorm kan worden 
gegeven. 

10.  Verbeteren afspraken met 
zorgverzekeraars en branches 
omtrent vergoedingen haarwerken en 
orthopedische schoenen 
 

De coalitie winkelambachten heeft dit knelpunt afgevoerd 

omdat het aanvankelijke knelpunt inmiddels niet meer als 

zodanig ervaren werd. 

11.  Aanbestedingsprocedures zijn niet 

toegesneden op kleine ondernemers  

Dit knelpunt is in overleg met de coalitie winkelambachten 
afgevoerd, omdat de knelpunten voor deze doelgroep toch 
beperkt bleken.  
 

12.  De naleving van de AVG 

verplichtingen voor klantgegevens is 

voor ondernemers te ingewikkeld  

In gezamenlijkheid met de coalitie winkelambachten en de  
Autoriteit Persoonsgegevens vindt er momenteel een 
verbetertraject plaats van de communicatiemiddelen over 
de AVG. Dit resulteert o.a. in praktische formats om 
invulling te geven aan wettelijke verplichtingen (zoals 
voorbeelden van privacy statements en 
verwerkingsovereenkomsten)  

 

 

De maatwerkaanpak metaal  

 Oude situatie (knelpunt) Oplossingsrichting 
 

1. Klanten van ondernemers schaffen 
antifouling  aan in buurlanden wegens 
stengere toelatingseisen in Nederland 

Er wordt door zowel de rijksoverheid als door de sector 
onderzoek gedaan naar niet biocide houdende 
alternatieven, de resultaten worden dit jaar verwacht.  
Voor een aantal knelpunten is aanpassing van regelgeving 
op korte termijn lastig gebleken en wordt nu naar 
oplossingsrichtingen gekeken die geen wijziging van 

regelgeving met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld bij 
de anti-fouling en de hoge kosten van reiniging van 
opslagtanks. 
 

2. Het onderscheid tussen blootstelling- 

en grenswaarden is onduidelijk voor 

ondernemers evenals de vindplaatsen 
voor deze norm 

Er wordt een stroomschema opgeleverd met een 

verwijzing naar de juiste vindplaats en nadere uitleg over 

soorten normen 
 
SZW en IENW linken tegenwoordig door naar elkaars 
website voor nadere informatie en de databases hebben 
een opschoning gehad 
 

3. Concurrentienadeel door strengere 
grenswaarden emissie van en 
blootstelling aan bepaalde gevaarlijke 
stoffen 
 

Dit knelpunt wordt opgepakt in onderlinge samenhang 
met de knelpunten 2 en 4. Omdat dit probleem 
samenhangt met onduidelijkheid omtrent de regimes in 
gevaarlijke stoffen.  
 

4. Niet meetbare blootstellingsniveaus 
leiden tot onnodige meetkosten 
 

Dit knelpunt wordt opgepakt in onderlinge samenhang 
met de knelpunten 2 en 3. Omdat dit probleem 
samenhangt met onduidelijkheid omtrent de regimes in 
gevaarlijke stoffen.  
 

5. Er heerst onduidelijkheid over de 

uitleg van de machine richtlijn en 
daarnaast is een specifieke doelgroep 
binnen het mkb zich onvoldoende 
bewust van deze wet- en regelgeving 
waardoor er risico is tot niet naleving 
van wettelijke vereisten. 

 

De inspectie SZW gaat in overleg met de coalitie om 

specifieke problemen op te lossen. SZW acht het niet 
opportuun om op dit moment naar een meer algemene 
oplossing te kijken van het knelpunt wegens feit dat in 
Brussel over de vernieuwde machinerichtlijn wordt beslist.  

6. Onnodig hoge kosten voor de 
reiniging van opslagtanks  

Deze problematiek kan vooralsnog het best worden 
opgelost in kader van de programmaraad gevaarlijke 
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stoffen waarin de branches zelf vertegenwoordigd zijn. De 
thematiek kan dan in een van de werkgroepen worden 
besproken.   
 

7. Specialistische opleidingen zoals 

toezichthoudend medewerker 

stralingsbescherming niet toegespitst 
op kleine ondernemers 

De ANVS heeft geadviseerd aan de branche hoe zij 

kunnen werken met stralingsbescherming. Op basis van 

dit advies gaat de branche een module uitwerken. Later 
dit jaar volgt een werksessie gericht op het werk als TMS 
medewerker (toezichthoudend medewerker 
stralingsbescherming).  
 

8. Discrepantie tussen praktijk en beleid 
wanneer het aankomt op de vraag 
wie er bevoegd is gevaarlijke stoffen 
te laden en lossen 

Onenigheid over de aard en strekking van het knelpunt. 
Hier is sprake van een controverse, een oplossing is hier 
niet in zicht. Aard en reikwijdte van het probleem. 

9. Aanbestedingen van vaartuigen en 
landbouwmachines zijn procedureel 

moeilijk uitvoerbaar voor kleine 
ondernemers 

Er is meer awareness omtrent de mogelijkheden omtrent 
aanbesteding en de mogelijkheid om aanbestedingskosten 

voor dure vaartuigen te vergoeden. Evt. eisen zijn 
genuanceerd en nader toegelicht middels een analyse. 
Een aantal oplossingsrichtingen is neergelegd bij de 
Metaalunie.  
 

10. Het is voor branches onduidelijk hoe 
ongelukken i.v.m. mastrot van 
massieve houten masten te 
voorkomen zijn.   
 

De branche heeft een werkwijzer veilig werken ontwikkeld 
op dit thema waardoor onduidelijkheid is weggenomen.  
 

 

 

 

 


