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Algemeen 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. merkten op, dat het terrein dat door 
dit wetsontwerp wordt beslagen, wel zeer uitgebreid is en dat er veel over-
hoop wordt gehaald. 

Deelt de Minister de opvatting, dat het wetsontwerp nietteming wel op 
zeer vele punten uitwerking behoeft en dat bij de uitwerking in algemene 
maatregelen van bestuur eerst zal blijken, hoe groot de eensgezindheid over 
dit wetsontwerp werkelijk is? 

Voorts merkten deze leden op, dat de invoering van de Arbeidsomstandig-
hedenwet door de uitbreiding en verdieping van het takenpakket een forse 
uitbreiding van het personeelsbestand vraagt. Zelfs bij het ruime tempo, dat 
de Minister voor beogen staat met betrekking tot het volledig van kracht 
worden zal de budgettaire druk, die uit de invoering voortvloeit niet gering 
zijn. Kan de Minister daar enig inzicht in verschaffen? 

Verder wezen de hier aan het woord zijnde leden erop, dat de opsomming 
van doelstellingen in het wetsontwerp indrukwekkend is. 

Vreest de Minister niet, dat wel eens te hoog gegrepen kan zijn, wanneer 
het om de concrete vormgeving van de doelstellingen gaat? 

Is de Minister niet bang, dat de dimensie ondernemingbelangen (continuï-
teit en rendabiliteit) wel eens zouden kunnen botsen met hetgeen de wet be-
oogt, nl. in een totale greep vatten van de ingewikkelde problemen van vei-
ligheid, gezondheid en welzijn? 

Vooral de realisering van de doelstelling bevordering van het welzijn van 
de werknemers - hoe wenselijk en nastrevenswaardig op zichzelf - cou kun-
nen botsen met andere sociale doelstellingen bij voorbeeld groei van de ma-
teriële welvaart. Tegenover het onmeetbare goed welzijn zouden in geld 
meetbare materiële verlangens kunnen staan, die remmend werken op de 
realisering van hetgeen met het begrip welzijn wordt aangeduid. Deelt de 
Minister deze opvatting? 

Tijdens de openbare behandeling aan de overzijde van het Binnenhof- al-
dus betoogden deze leden verder - (Handelingen, blz. 4673,2e kolom) doet 
de Minister een opmerkelijke uitspraak, nl.: «Arbeid wordt weer gezien als 
een integraal onderdeel van het maatschappelijk en individueel bestaan». 

Waarop baseert de Minister deze uitspraak? 
Zijn er juist geen duidelijke tendenties in onze maatschappij te onderken-

nen, die met de uitspraak van de Minister moeilijk te rijmen zijn? 
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Deze leden wezen op de geluiden, die uit het toenemende aantal inactie-
ven afleiden, dat arbeid niet meer de betekenis heeft, die daaraan vroeger 
werd toegekend. 

Acht de Minister die geluiden onbelangrijk of maatschappelijk-politiek ver-
werpelijk? 

Verder herinnerden deze leden eraan, dat de Minister bij de openbare be-
raadslaging in de Tweede Kamer (Handelingen, blz. 4675, 2e en 3e kolom) te 
kennen heeft gegeven dat uit de groei van de welvaart de behoefte aan wei-
zijn werd geboren. 

Kan de Minister die rechtstreekse relatie tussen groei van welvaart en 
groei van welzijn nader toelichten? 

Mac Gregor heeft in zijn boek «The human side of enterprise» een soort-
gelijke stelling verkondigd, maar daarop in zoverre zelf een correctie aange-
bracht door op te merken, dat de behoeften aan welvaartsgroei in feite onbe-
grensd zijn en de bevrediging van welzijnsbehoeften steeds naar achteren 
wordt geschoven ten gunste van welvaartsgroei. 

Moet uit de woorden van de Minister worden opgemaakt dat hij die opvat-
ting niet deelt? 

Wanneer de bevrediging van materiële behoeften alleen kan geschieden 
dankzij een innoverende technologie acht de Minister dan het risico denk-
beeldig, dat de toepassing van zulke technologieën in strijd kan komen met 
het streven naar welzijn? Zo niet, in welke richting moet de keuze dan vallen? 

Zou de maatschappelijke ontwikkeling niet kunnen gaan in de richting van 
een hoge graad van technologie, die maar aan een beperkt aantal actieven-
,scheppende, bevrediging schenkende arbeid kan verschaffen? 

Vervolgens vroegen de aan het woord zijnde leden zich af, of in het wets-
ontwerp niet wat al te veel speelruimte aan de ondernemers wordt gelaten 
door het veelvuldig hanteren van het begrip «redelijk» en «redelijkerwijs», 
hetgeen in praktijk tot verschillende interpretaties kan leiden en een moge-
lijkheid schept tot escape, waar die niet door de wetgever bedoeld is? 

Wat maakt in laatste instantie uit of een ondernemer in zijn handelwijze re-
delijk of onredelijk handelt? 

Wat maakt in laatste instantie uit of een ondernemer in handelwijze rede-
lijk of onredelijk handelt? 

In dit verband wezen ook de leden van de fractie van de V.V.D. erop, dat in 
dit wetsontwerp op diverse plaatsen relativerende toevoegingen gebruikt 
zijn als «zoveel mogelijk», «zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd»» 
e.d. Bij de uitvoering kan dittot discussies, langdurig overleg en conflicten 
leiden omdat niet is bepaald wie uitmaakt wat mogelijk of redelijk is. 

De leden van de fractie van het C.D.A. hadden met waardering kennis ge-
nomen van het onderhavige ontwerpvan een raamwet, dat - wet geworden 
- van groot belang kan zijn voor de werknemers in hun dagelijkse situaties. 
Inhaerent aan een raamwet is dat de nadere uitwerking hiervan in Algemene 
Maatregelen van Bestuur en/of richtlijnen plaatsvindt. Voorkomen moet in-
tussen worden dat hierdoor een ««verambtelijkt»» dirigisme zou onstaan. 

De Arbeidsinspektie krijgt een belangrijke taak in de uitvoeringsbegelei-
ding van deze wet. Daarmede is naast de Ondernemingsraad en de Vakorga-
nisaties een derde partij in dit veld werkzaam. Voorkomen moet worden dat 
deze op integratie gerichte wet hier niet alleen spanningsvelden, maar mo-
gelijk desintegratie doet ontstaan. Goede samenspraak vooraf kan hier een 
positieve bijdrage zijn. Zo lijkt één verslaglegging voor de onderscheidene 
betrokkenen beter dan verschillende verslagen met van elkaar op grond van 
wensen van een of meer partijen afwijkende invalshoeken. Hoe denkt de Mi-
nister hierover? 

Het samenspel tussen bedrijfsleven en arbeidsinspektie heeft tot nu toe 
goed gefunctioneerd omdat vanuit bedrijfservaring realistisch werd geoor-
deeld. De noodzakelijke relatief grote personeelsuitbreiding kan hier, zeker 
in de aanloop, spanningen opleveren zolang die gewenste ervaring er (nog) 
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niet is. Deze leden vertrouwden erop dat de Arbeidsinspektie een voorzichti-
ge benadering kiest, liefst in goed overleg met de Ondernemingsraad, c.q. 
Arbo commissie, de werkgever en de werknemersorganisaties. Ook al zal 
men zich - zo betoogden deze leden verder - ten slotte in de marktsector ook 
«staande» moeten kunnen houden door goede produktie en betaalbare pro-
dukten, toch is een goed sociaal klimaat gewenst. Voorts wezen deze leden 
erop, dat het wetsontwerp zich richt op een zeer breed terrein, waaronder bij 
voorbeeld Gezondheidsinstellingen en ook scholen. Daarbij kunnen de be-
langen van patiënten en leerlingen/studenten botsen met bepaalde werkne-
mersbelangen. Deelt de Minister deze mening en zo ja, op welke wijze denkt 
hij een evenwichtige belangenafweging, ook voor de consumenten, te ver-
zekeren? 

De leden van de fractie van de V.V.D. hadden met gemeente gevoelens 

De leden van de fractie van de V.V.D. hadden met gemengde gevoelens 
van het wetsontwerp kennisgenomen. Enerzijds zijn zij verheugd dat het in 
werking treden van de voorgestelde wetsregels in sommige gevallen tot be-
tere werkomstandigheden en een beter toezicht daarop kan leiden, maar an-
derzijds zijn zij bevreesd voor de mogelijkheid van een diepgaande bemoei-
enis van de overheid met betrekking tot de werkomstandigheden, waartoe 
bij voorbeeld artikel 24 de mogelijkheid biedt. 

Bezit de overheid wel de deskundigheid en de informatie om dergelijke 
vergaande bevoegdheden op verantwoorde wijze uit te oefenen? 

Moet de uiteindelijke afweging tussen wat sociaal wenselijk en wat econo-
misch mogelijk is niet op bedrijfsniveau plaatsvinden en zou het daarom niet 
voor de hand hebben gelegen wanneer de overheid zich beperkt zou hebben 
tot die regels, die uiteen oogpunt van gezondheidsbescherming of veilig-
heid noodzakelijk zijn, het daarbij aan het overleg tussen de sociale partners 
en het overleg binnen de onderneming overlatende om tot nadere regels te 
komen. Het gevaar dreigt nu dat door een te stringente uitwerking van ver-
schillende bepalingen sommige bedrijven in moeilijkheden komen en het 
ondernemen in ons land weer iets onaantrekkelijker zal zijn geworden. 

Zouden hierdoor geen onbedoelde neveneffecten kunnen optreden zoals 
bedrijfssluitingen leidende tot een toename van het aantal werklozen als ge-
volg van een te ver doorgevoerde «humanisering» van de arbeid? 

In dit verband is het van belang te weten hoe de stand van zaken is in met 
ons concurrerende landen wat betreft wetgeving betreffende arbeidsorrv 
standigheden. Bovenstaande zorg is in het bijzonder ingegeven door de in-
troductie van het begrip (bevorderen van het welzijn». Nu is welzijn een 
vaag begrip dat in de wet niet wordt gedefinieerd en slechts ten dele wordt 
ingevuld. Aandacht voor welzijn in verband met de arbeid is op zichzelf na-
tuurlijk een goede zaak, maar welzijn leent zich zonder nadere invulling niet 
voor wettelijke verplichtingen met als consequenties verplicht overleg met 
de ondernemingsraad (of commissie), taakstelling voor de Arbo-dienst toe-
zicht van de arbeidsinspectie en mogelijkheid om bij of krachtens algemene 
maatgegel van bestuur regelen te stellen. Hier liggen mogelijkheden voor 
conflicten en moeilijkheden. De vraag is ook of welzijn in collectieve zin kan 
worden gedefinieerd of dat het niet veel meer zo is dat ieder mens welzijn in-
dividueel beleeft en dat werkmethoden die door de een als onaangenaam 
worden ervaren door een ander worden geambieerd. Het moet principieel 
onjuist worden geacht om welzijnsbevorderende maatregelen centraal, bui-
ten betrokkenen om, op te leggen. 

Bijzondere onderwerpen 

§ 1. De leden van de fractie van de V.V.D. wezen erop, dat na de totstand-
koming der wet de bevoegdheden van de ondernemingsraad op het gebied 
van de arbeidsomstandigheden worden uitgebreid. Opvallend zijn daarbij 
het recht om zich buiten aanwezigheid van anderen te onderhouden met 
ambtenaren van de Arbeidsinspectie en van hen inlichtingen te krijgen, het 
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recht om zich te laten adviseren en bijstaan door de Arbo-dienst jaarlijks een 
verslag uitbrengt aan de ondernemingsraad (of de commissie) welk verslag 
volgens artikel 17, lid 5 niet aan de werkgever behoeft te worden uitge-
bracht. 

Wordt de positie van de werkgever hier niet verder door ondergraven? 

De leden van de fractie van het C.D.A. vestigden er in dit verband de aan-
dacht op, dat in artikel 19, lid 3, laatste volzin en artikel 20, lid 1, laatste volzin 
het uitbrengen van een jaarverslag wordt voorgeschreven. 

Waarom wordt dit verslag niet ook aan de werkgever uitgebracht, terwijl 
adviezen mede aan de werkgever worden uitgebracht? 

§ 2. De leden van de fractie van het C.D.A. memoreerden, dat de deskun-
digen en de mentoren bijzondere ontslagbescherming hebben. Het uitbrei-
den tot de mentoren deed bij deze leden de vraag rijzen of niet ook bepaalde 
personeelsfunctionarissen in een meer onafhankelijke positie geplaatst had-
den moeten worden. Ook hun beleid is immers van groot belang voor het 
welzijn van de werknemers. 

De leden van de fractie van de V.V.D. hadden bezwaren tegen de versterk-
te rechtspositie voor mentoren en deskundigen van de Arbo-dienst. Het be-
treft hier immers geen werknemersvertegenwoordigers maarfunctionaris-
sen, die hun taak onder verantwoordelijkheid van de werkgever uitoefenen. 
Weliswaar dienen zij bij de taakuitoefening een grote zelfstandigheid en ei-
gen verantwoordelijkheid te bezitten, maar dit geldt voor vele andere functi-
onarissen, bij voorbeeld interne accountants, evenzeer, en moet ten princi-
pale geen reden zijn om de rechtspositie te versterken. 

§ 3. De leden van de fractie van het C.D.A. memoreerden, dat in dit wets-
ontwerp de mogelijkheid wordt geopend tot onderverdeling der inspectie-
districten. Is dit geografisch en/of sectoraal gedacht? 

§ 4. De tot de fractie van de V.V.D behorende leden waren van mening dat 
artikel 16 betreffende hette voeren werkoverleg tot veel onduidelijkheid kan 
leiden. 

Wanneer dient een afdeling als werkeenheid te worden beschouwd? Moet 
dit ruimtelijk (ander gebouw) of organisatorisch worden bezien en, in het 
laatste geval, tot welke «diepte» in de organisatie? 

§ 5. De leden van de fractie van het C.D.A. wezen erop, dat de SER reeds 
vele jaren een adviesaanvraag met betrekking tot het Sociale Beleid in be-
handeling heeft. Deze wet concretiseert zeker een deel van dat sociaal be-
leid. 

Wordt het nog uit te brengen SER-advies hiermede niet doorkruist? 

§ 6. De leden van de fractie van de V.V.D. stelden de vraag, waarom expli-
ciet in het wetsontwerp is opgenomen (artikel 2, lid 2) dat met betrekking tot 
in de burgerlijke openbare dienst te verrichten arbeid afwijkende regelen 
gesteld kunnen worden. Er moet wat betreft de arbeidsomstandigheden 
toch geen verschil zijn tussen werknemers in burgerlijke overheidsdienst en 
die in de particuliere dienst. 

§ 7. Dezelfde leden waren van mening, dat wanneer in artikel 3 lid 1a 
gesteld wordt dat gelet moet worden op de «best bestaande» regelen der 
techniek ten einde de grootst mogelijke aandacht aan het welzijn van de 
werknemer te geven, dan wordt daarbij gezien de snelle technische ontwik-
keling op velerlei gebied aan de werkgever een opdracht gegeven waar deze 
redelijkerwijs niet aan kan voldoen. 

De ledenvan de fractie van het C.D.A. wezen erop, dat in artikel 3, lid 1a, 
wordt gesproken van: «gelet op de best bestaande regelen der techniek» en 
in artikel 4, lid 2, van: «de algemeen erkende regelen dertechniek». Waarom 
is niet dezelfde formulering gekozen? 
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§ 8. De leden van de fractie van de V.V.D. meenden, dat arikel 7 betreffen-
de voorlichting aan jeugdige werknemers onevenwichtig aan doet. Een aan-
tal onderwerpen waarover voorlichting moet worden gegeven zijn zo van-
zelfsprekend voor alle nieuwe medewerkers dat de vraag rijst waarom zij al-
leen voor jeugdigen worden genoemd, terwijl anderzijds informatie over 
promotiemogelijkheden juist voor 16- en 17-jarigen nog weinig concreets zal 
kunnen inhouden. 

§ 9. De leden van de fractie van het C.D.A. achtten de volgorde onderne-
mingsraad c.q. commissie werkgevers en werknemers in het wetsontwerp 
nogal willekeurig verschillend gekozen zoals bij voorbeeld artikel 17, lid 4c 
ten opzichte van artikel 19, lid 3. 

§ 10. De leden van de fractie van de V.V.D. was het opgevallen dat in arti-
kel 43, lid 2, de Minister van Economische Zaken niet genoemd is als verte-
genwoord in de Arboraad. Gezien de in het geding zijnde economische be-
langen is het gewenst dat dit wel het geval is. 

Is de Minister het hiermee eens en is hij bereid er naar te streven dat de 
Minister van Economische Zaken blijvend in de Arboraad vertegenwoordigd 
zal zijn? 

De voorzitter der commissie, 
Franssen 

De griffier der commissie. 
Ploos van Amstel 
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