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Betreft Uw brief over Arbo-wet en het OV

Geachte heer Blankman,

Bedankt voor uw brief van 10 januari jl. In uw brief beklaagt u zich over de wijze
waarop er in de praktijk wordt omgegaan met de Arbeidsomstandigheden-wet, in
het bijzonder de risico inventarisatie en -evaluatie (RI&Ë), en het toezicht daarop.
U stelt een aantal vragen die onder meer betrekking hebben op het handelen van
het bedrijf Connexxion, uitzendbureaus, provincie en gemeentes. Ik bied u mijn
excuses aan voor de late beantwoording van uw brief.

Hoewel ik niet in wil gaan op de specifieke casussen die u noemt, deel ik wel een
aantal uitgangspunten die u benoemt in uw brief. Ik ben het vanzelfsprekend met
u eens dat bedrijven en overheden zich aan de wet moeten houden. Voor het
arbeidsomstandighedenbeleid in bedrijven is de RI&E van cruciaal belang. De
RI&E is de basis voor het vormgeven van een preventiebeleid in bedrijven. U

heeft gelijk dat de RI&E niet een administratieve handeling moet zijn maar een
instrument om veiligheidsbewustzijn op de werkvloer te vergroten. Een goede
RI&E is een continu proces van het herkennen en beheersen van de gezondheids-
en veiligheidsrisico's op de werkvloer. Ik vind het belangrijk dat werkgevers en
werknemers dit instrument goed toepassen.

De werkgever is verantwoordelijk voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid en
geeft hier in goed overleg met de werknemers invulling aan. De
medezeggenschap (ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging) speelt,
als het goed is, een belangrijke rol hierbij.

Mensen zouden niet ziek mogen worden van werk. Als een werknemer een
arbeidsongeval krijgt of ziek wordt door het werk en de werkgever heeft niet
voldaan aan zijn zorgplicht, dan moet de werkgever daarop worden
aangesproken. Ik bestudeer op dit moment zoals ik ook aan de Tweede Kamer
heb toegezegd, de mogelijkheden om het proces van het verhalen van schade bij
beroepsziekte en arbeidsongevallen te verbeteren.

Ik ben het ook met u eens dat het belangrijk is dat het toezicht effectief is. De
Inspectie SZW houdt risicogericht toezicht. Dat houdt in dat bedrijven worden
geselecteerd op basis van risicoanalyse of omdat er indicaties zijn dat in die

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4

T 070 333 44 44
F 070 333 40 33
www. rij ksoverheid. nl

Contactpêrsoon
mw. drs, M. Eftekhari

T 070 333 41 56
MEftekhari@minszw.nl

Onze referentie
2014-00000 18260

Paqina 1 van 2



bedrijven de regels worden overtreden. Wanneer op de werkvloer tekortkomingen
worden geconstateerd in een bedrijf dan vraagt de Inspectie sZW naar de RI&E.
Inspectie SZW gebruikt signalen als die van u, bij het bepalen van de prioriteiten
die in het inspectiewerk moeten worden gesteld.

Voor uw vragen die betrekking hebben op andere organisaties moet ik u verwijzen
naar desbetreffende organisaties. Ik hoop dat zij uw vragen naar tevredenheid
kunnen beantwoorden.
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Met vriendelijke groet,
de Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
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