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De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op
2 maart 2005 overleg gevoerd met staatssecretaris Van Hoof van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid over arbo-zaken.
Hierbij kunnen worden betrokken:
– de brief d.d. 10 december 2004 over evaluatie van de Arbo-wet

inzake ongewenste omgangsvormen (25 879, nr. 79);
– de brief d.d. 23 december 2004 houdende het rapport over

arbo-preventiebeleid in grote ondernemingen (25 883, nr. 35);
– de brief d.d. 11 januari 2005 inzake RSI-programmeringsstudie

(25 883, nr. 37);
– de brief d.d. 20 januari 2005 inzake vereenvoudiging Europese

arbo-regelgeving (21 501-31, nr. 64);
– de brief d.d. 25 januari 2005 houdende het Jaarplan Arbeidsin-

spectie (29 800 XV, nr. 65);
– de brief d.d. 10 februari 2005 inzake onderzoek arboinforma-

tiebehoefte werknemers (25 883, nr. 38).

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit.

Vragen en opmerkingen uit de commissie

Mevrouw Stuurman (PvdA) memoreert dat haar fractie tijdens het alge-
meen overleg van 11 november jongstleden naar aanleiding van twee
rapporten van de Arbeidsinspectie al de aandacht heeft gevraagd voor de
problemen binnen de metaalsector. De staatssecretaris zegde toen toe
voor 1 maart 2005 met een plan van aanpak te komen om de risico’s te
verminderen. Hoe zit het nu met dat plan van aanpak?
Vanwege haar ervaring in de liftenbranche werd zij kort geleden benaderd
door het Lifteninstituut. Zonder de Kamer daarover te informeren blijkt de
staatssecretaris enkele wijzigingen te hebben doorgevoerd ter zake van de
liftenkeuring, zoals het afschaffen van de ingebruiknamekeuring. De
reactie van de staatssecretaris op de schriftelijke reactie van het Liften-
instituut heeft haar nogal verbaasd omdat die volgens haar niet getuigt
van enige kennis van zaken. Zij dringt er bij de staatssecretaris op aan
over de afschaffing van die keuring in contact met de branche te treden.
Al in een eerder stadium is gesproken over de problematiek rondom OPS
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(organisch psychosyndroom). Helaas is de situatie er niet beter op
geworden. Uit nader onderzoek in noord Nederland bleek dat 35% van de
kleine bedrijven niet aan de vervangingsregels voldeed. Mevrouw
Stuurman vindt dat een schrikbarend hoog percentage, te meer omdat uit
recent onderzoek van het UMC Nijmegen blijkt hoe gevaarlijk oplosmid-
delen zijn, niet alleen voor de beroepsgroep zelf, maar ook voor het nage-
slacht. Voor haar fractie moet er dan ook een goede schadevergoedings-
regeling komen, zoals de voorganger van deze staatssecretaris al in 2003
heeft toegezegd. Hoe staat het daar inmiddels mee? Hoe denkt de staats-
secretaris over een instituut als dat wat er nu al voor de asbestslachtoffers
bestaat?
Het inventariseren van goede voorbeelden van ongewenste omgangs-
vormen is zinvol, maar zal voor werkgevers niet voldoende zijn om hun
beleid op dat punt te verbeteren en zal er ook niet voor zorgen dat slacht-
offers eerder bereid zijn incidenten te melden. Wat denkt de staatssecre-
taris van het idee van de FNV om de Arbo-wet zodanig te wijzigen dat dit
verbeterd wordt? De PvdA-fractie ondersteunt deze suggestie in ieder
geval wel.
Mevrouw Stuurman vraagt de staatssecretaris een reactie op de uitspraak
van de minister van Volksgezondheid dat RSI een modeziekte is. Is hij het
ermee eens dat meer voorlichting zal leiden tot meer klachten? Wat is
zijns inziens de waarde van voorlichting over mogelijke beroepsrisico’s?
Zij vindt het geval verheugend dat deze staatssecretaris het belang inziet
van onderzoek naar preventieve maatregelen, behandelingen en
reïntegratiemaatregelen, maar is er inmiddels al niet voldoende onder-
zoek gedaan waarmee vervolgens te weinig is gebeurd? Zo heeft het
Coronel Instituut al zo’n twee jaar geleden internationaal onderzoek
verricht naar preventieve maatregelen. Daaruit bleek dat bestrijding van
werkdruk, juiste ergonomie en pauze elementen zijn die RSI kunnen voor-
komen. Mocht toch verder onderzoek nodig zijn, dan moet het ook goed
onderzoek zijn. Zij vraagt zich af of het grote vertrouwen dat de staatsse-
cretaris heeft in de medewerking van marktpartijen wel beloond zal
worden en vreest eerder voor vertraging van het onderzoek.
Met aanpassing van de Arbo-wet wil het kabinet regelgeving over lage
risico’s schrappen en aan sociale partners overlaten. Geldt dat ook voor
regels omtrent RSI of soortgelijke klachten? Onlangs heeft de Europese
Commissie sociale partners opgeroepen om al het mogelijke te doen om
te komen tot effectieve regelgeving op het gebied van klachten aan het
bewegingsapparaat omdat de huidige EU-richtlijnen niet effectief genoeg
en te algemeen blijken te zijn. Heeft de Europese Commissie dan zulke
andere opvattingen van arbo-risico’s dan dit kabinet?

Het baart mevrouw Van Egerschot (VVD) zorgen dat er blijkens de brief
van de staatssecretaris d.d. 10 december jongstleden sprake is van een
stijgende tendens in het voorkomen van ongewenste omgangsvormen.
Volgens de staatssecretaris is er een verschil tussen omgangsvormen met
een soort publiek gehalte en omgangsvormen tussen collega’s onderling.
Organisaties van de overheid en overige dienstverlening blijken relatief
veel klachten te krijgen. Is het probleem bij overheidsinstanties nu de
agressieve bejegening van klanten of het onderlinge gedrag van
collega’s?
Er is een stijgende lijn geconstateerd van seksueel geweld en intimidatie
op de werkvloer, maar het aantal klachten blijkt te zijn afgenomen.
Deskundigen hebben aan de andere kant geconstateerd dat slachtoffers
incidenten minder vlug melden omdat zij bang zijn om in deze econo-
misch minder goede tijden hun baan te verliezen. Is dat dan de reden dat
het aantal klachten is afgenomen?
Uit de brief, maar ook uit de evaluatie blijkt dat werkgevers hun arbo-
verplichtingen steeds beter nakomen: 70% van de grote en 37% van de
kleine bedrijven hebben goed beleid op het gebied van ongewenste
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omgangsvormen. Waar zit dat grote verschil hem in? Volgens deskun-
digen hadden de meeste bedrijven in 2000 nog geen goed registratie-
systeem. Zou hieraan met voorlichting iets zijn te doen? In de door-
vertaling van die verplichtingen in beleid, blijkt nog een aanzienlijke
verbetering mogelijk te zijn. De staatssecretaris ziet op dat punt een
belangrijke rol voor sociale partners. Zijn die al een eind op de goede
weg?
In 2005 zal er een inventarisatie plaatsvinden om te bezien wat kan
worden gedaan aan preventie van ongewenste omgangsvormen. Daarop
volgend zal er een expertmeeting worden georganiseerd. Kan de staatsse-
cretaris iets meer zeggen over zijn concrete doelstellingen en het tijdpad?
Uit de brief over het arbo-preventiebeleid bij grote ondernemingen blijkt
dat onderzoek is gedaan bij zo’n 200 grote ondernemingen. Volgens de
staatssecretaris lijkt het erop dat grote bedrijven over het algemeen meer
lijken te doen dan wettelijk verplicht is. Mevrouw Van Egerschot trekt
daaruit de conclusie dat er dan ook niet zoveel van die kwaadwillende
werkgevers zijn, zoals wel eens wordt gesuggereerd. Grote werkgevers
blijken bereid te zijn zelfs meer te doen dan wettelijk wordt voorge-
schreven. Een nog grotere mate van wetgeving op dat punt lijkt haar dan
ook niet meer zo noodzakelijk.
Zij vindt het een goede zaak dat leidraad voor de inspectie blijft een
stevige inzet bij hoge risico’s met een laag nalevingsniveau en een
beperkte inzet bij lage risico’s.
Zij is nogal geschrokken van de percentages die in het rapport over RSI
worden vermeld over de WAO-instroom. Het is een goede zaak dat deze
staatssecretaris aan de slag gaat met het RSI-beleid en erkent dat preven-
tieve maatregelen nodig zijn. Hij geeft daarvan enkele voorbeelden, maar
stelt vervolgens dat hij niet kan zeggen of die wel werken omdat er eigen-
lijk nooit goed onderzoek naar is gedaan. Er blijkt een probleem te zijn op
het punt van financieringsmogelijkheden. Uit het rapport blijkt dat met
name het MKB en de middelgrote ondernemingen wel behoefte hebben
aan een beter overzicht van maatregelen die daadwerkelijk effect sorteren.
Voor de financiering van dergelijk onderzoek denkt zij aan de zgn. MKB
kennisvouchers en suggereert de staatssecretaris hierover eens contact
op te nemen met de minister van EZ.
Het ministerie is bereid om een van de onderzoeksprioriteiten te finan-
cieren. Dit lijkt haar niet alleen een taak van dit ministerie, maar ook van
arbo-diensten, reïntegratiebedrijven, werknemers, enz.
Als het gaat om de Europese agenda met de arbo-druk herhaalt zij de
opvatting van haar fractie dat Europa zich daarmee niet zo zou moeten
bezighouden. Zo’n 60% van alle regels komt uit Europa. Wanneer wordt
nu eens duidelijk hoe het kabinet zich tijdens het voorzitterschap heeft
ingezet om de Europese regeldruk te verminderen? Waarom is er geen
Europese Actal gekomen?
Op zich heeft mevrouw Van Egerschot er geen bezwaar tegen dat de
nadruk komt te liggen op naleving van de regels, maar handhaving moet
ook boetes betekenen. Werkgevers moeten niet de afweging kunnen
maken of het betalen van de boete opweegt tegen de kosten om de regels
na te leven. Zij is dan ook van mening dat de hoogte van de boetes direct
moet worden gerelateerd aan de handhaving.

Mevrouw Rambocus (CDA) vindt het een goede zaak dat werkgevers hun
formele arbeidsverplichtingen goed nakomen en dat het aantal gedrags-
codes groeit. Bij werknemers echter blijkt sprake te zijn van het steeds
meer voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Een inventarisatie
van goede voorbeelden van onder andere preventie kan dit wellicht ten
goede keren.
Uit recent onderzoek blijkt dat veel grote bedrijven op het gebied van het
arbo-beleid meer doen dan wettelijk is voorgeschreven. Dat zal wel nood-
zakelijk zijn, want anders zouden ze het niet doen. Aan de andere kant
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blijkt dat de communicatie over het arbo-beleid veel te wensen overlaat.
Dat vindt namelijk alleen maar plaats via het sociaal jaarverslag. Wat gaat
de staatssecretaris daaraan doen? Is ook hij niet van mening dat enkel
toezending van dat verslag onvoldoende is om het arbo-beleid onder de
aandacht van de werknemers te brengen? Moet daarin niet nog extra
worden geïnvesteerd?
Mevrouw Rambocus is het ermee eens de staatssecretaris middelen
uittrekt voor onderzoek naar preventie van RSI, maar begrijpt dan niet de
reactie van de minister van Volksgezondheid dat RSI een modeziekte zou
zijn. Volgens de staatssecretaris zal de BOA (Branche Organisatie Arbo-
diensten) ook eigen middelen inzetten voor onderzoek. Om welk percen-
tage gaat dat?
Voorts refereert zij aan de motie-Verburgh/Bibi de Vries (29 800-VX, nr. 55),
ingediend tijdens de begrotingsbehandeling, waarin het kabinet wordt
gevraagd om de Kamer voor 1 juni 2005 een pakket maatregelen voor te
leggen waarmee de arboregel- en -uitvoeringslast per 1 januari 2006 moet
zijn gehalveerd. Kan al iets over de uitvoering van deze motie worden
gezegd?
Uit het veld heeft zij begrepen dat bedrijven die werken met chemische
stoffen die niet vallen onder het besluit risicozware ongevallen, op dit
moment verplicht zijn om een aanvullende RIE (risico-inventarisatie en
-evaluatie) te maken, maar niet weten hoe ze dat moeten aanpakken. Wat
kan de staatssecretaris eraan doen om dit arbo-besluit onder de aandacht
van de desbetreffende bedrijven te brengen?
In het overleg van 11 november 2004 is ruime aandacht besteed aan de
metaal/elektrosector en heeft de staatssecretaris duidelijk gesteld dat wat
hem betreft de partijen er per 1 maart 2005 wel uit moesten zijn. Er is nog
steeds geen convenant gesloten. Wat gaat de staatssecretaris daaraan
doen?

De heer De Wit (SP) vindt het rapport over het arbo-beleid bij grotere
ondernemingen zeer interessant, zeker als daarin wordt geconstateerd dat
zij meer doen dan volgens de regels noodzakelijk is. Afgelopen maandag
heeft hij een werkbezoek afgelegd bij een metaalbedrijf in Noord-Brabant
en heeft hij gezien dat als een bedrijf echt investeert in arbo, in veiligheid,
zowel van het product als van met name de werknemers, zich dat onmid-
dellijk vertaalt in minder ziekteverzuim, betere arbeidsomstandigheden,
dus voor het bedrijf een financieel voordeel. Dat levert gewoon geld op.
Waarom zou je dan denken aan het afschaffen van zo’n 50% van de arbo-
regels, waarmee hij niet wil zeggen dat overbodige regels eruit kunnen
worden gehaald. Regels blijven noodzakelijk. Grotere ondernemers zijn
blijkbaar zo verstandig om die serieus te nemen en zelfs meer te doen dan
dat, maar dat zal niet voor elke ondernemer gelden.
Vanaf 1995 blijkt er sprake te zijn van een stijgende lijn van het voorkomen
van ongewenste omgangsvormen. Uit het onderzoek blijkt dat de opname
van de verplichting tot het voeren van beleid op dit punt effect heeft
gehad, maar naar de mening van de heer De Wit zeker nog niet
voldoende. Het blijkt nog niet voldoende te zijn als de noodzaak daartoe
tussen de oren zit van leidinggevenden. Dit soort onderwerpen moet
daarom op de agenda blijven staan, maar net als de veiligheid in de open-
bare ruimte, moet ook de veiligheid op het werk worden georganiseerd.
Er zullen structuren voor moeten komen, zodat duidelijk is waarom het
gaat en het ook daadwerkelijk wordt nageleefd. De suggestie van de FNV
op dit punt vindt hij zinvol en hij vraagt wat de staatssecretaris ervan vindt
om in de wet op te nemen dat bedrijven dienen te beschikken over een
gedragscode, dat er vertrouwenspersonen en een klachtenprocedure
moeten komen, zodat dit probleem structureel kan worden aangepakt.
Ook de heer De Wit is onaangenaam getroffen door de opmerkingen van
de minister van Volksgezondheid over RSI als zijnde een modeziekte. Hij
hoopt niet dat deze staatssecretaris die mening deelt. Er wordt al heel

Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 25 883, nr. 42 4



lang iets aan RSI gedaan. Dat de staatssecretaris kiest voor een van de zes
mogelijkheden vindt hij wel wat erg mager, zeker als je bedenkt dat 6%
van de WAO-instroom wordt veroorzaakt door RSI-patiënten. De
RSI-patiëntenvereniging heeft erop gewezen dat op dit moment al een
heel groot percentage, namelijk 12, van de studenten te maken heeft met
RSI-klachten. Als je ziet hoeveel tijd kinderen per dag achter het beeld-
scherm hangen, een bron van klachten in het bewegingsapparaat, kan dat
alleen maar erger worden. Dat moet heel serieus worden genomen, reden
waarom zijn fractie in het verleden al heeft voorgesteld om veel strakkere
regels te gaan stellen voor beeldschermwerkers, bijvoorbeeld een soort
tachograaf waardoor het beeldscherm automatisch uitvalt als men er te
lang achter zit. Hoe denkt deze staatssecretaris daarover?
Als hij moet kiezen tussen een OPS-instituut zoals het asbest-instituut, dan
wel de mogelijke totstandkoming van een garantieregeling, die oorspron-
kelijk gekoppeld was aan de nieuwe WAO, geeft hij de voorkeur aan dat
instituut. Uit recent onderzoek uit Nijmegen blijkt dat het om een zeer
ernstige aandoening gaat, die zelfs overdraagbaar is aan kinderen. Als het
gaat om het stellen van de diagnose en het vaststellen van de causaliteit,
lijkt hem OPS dan ook wel degelijk vergelijkbaar met asbest te zijn.

Het antwoord van de staatssecretaris

Als het gaat om arbeidsomstandigheden in de metaalsector heeft de
staatssecretaris in het algemeen overleg van 11 november jongstleden
inderdaad gezegd dat in eerste instantie de daarbij betrokken werknemers
en werkgevers de meest aangewezen partijen zijn om die aan te pakken
en heeft hij toegezegd er bij de sector op aan te dringen om zelf met een
plan van aanpak te komen dat wat hem betreft voor 1 maart 2005 gereed
zou moeten zijn. Het is hem bekend dat partijen elkaar op dat punt vrijwel
helemaal hadden gevonden maar dat het niet tot een afspraak is gekomen
vanwege exogene factoren. Er ligt met andere woorden wel iets als een
gezamenlijk plan van aanpak op tafel. Hij blijft van mening dat dit een
verantwoordelijkheid is van betrokken partijen en dat die verantwoorde-
lijkheid moet worden ingevuld op de plaats waar dat het beste kan. Al zou
hij enig begrip kunnen opbrengen voor die exogene factoren, hij begrijpt
niet waarom partijen toch niet voor 1 maart met dat plan van aanpak zijn
gekomen. Als er sprake van zou zijn dat men helemaal niet van plan is om
zich met dat plan van aanpak bezig te houden, had hij er geen moeite mee
om direct iets te doen, maar omdat het om heel iets anders gaat, wil hij
partijen nog wel enige ruimte bieden.
De ingebruiknamekeuring is natuurlijk niet zomaar afgeschaft. Uit onder-
zoek is gebleken dat die wel kan vervallen met als niet onbelangrijk gevolg
dat de kosten voor de burgers worden verminderd, terwijl de risico’s niet
toenemen omdat de regelmatige onderhoudscontroles verplicht blijven.
Nederland is een van de weinige Europese landen die nog een dergelijke
keuring heeft en ook de Europese Commissie dringt aan op afschaffing
omdat de keuring op gespannen voet zou staan met procedures van de
desbetreffende richtlijn. De staatssecretaris heeft er natuurlijk geen enkel
bezwaar tegen om nogmaals met de liftenbranche in contact te treden
maar wil daarmee niet zeggen dat hij dan ook direct van standpunt zal
veranderen.
Ook hij neemt OPS zeer serieus en hij is dan ook niet van plan om het tien
jaar geleden door zijn voorgangers ingezette beleid te veranderen. Inmid-
dels zijn al veel gevaarlijke oplosmiddelen verboden en vervangen, daar-
naast maakt de sector zelf de nodige afspraken om de veiligheid van
producten te vergroten en voor het overige heeft de overheid ook nog een
rol in het kader van de zogenaamde MAC-waarden, waarbij ook het moge-
lijk effect op het nageslacht wordt betrokken. Uit inspecties blijkt dat de
vervangingsplicht in zeer hoge mate wordt nageleefd en dat blootstelling
aan gevaarlijke stoffen positief wordt beïnvloed door ketenafspraken. Dat
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is overigens merkbaar aan de daling van het aantal OPS-slachtoffers. Uit
onderzoek zijn tot nu toe geen aanwijzingen gekomen dat het buitenwerk
met oplosmiddelen kan leiden tot problemen, maar dat laat onverlet dat
werknemers en werkgevers ook op dat punt hun eigen verantwoordelijk-
heid kunnen nemen. Het op dit moment gevoerde preventiebeleid leidt in
ieder geval duidelijk tot reductie van OPS-effecten, hetgeen alleen maar
duidelijk maakt dat dit moet worden doorgezet. Uit het onderzoek vanuit
Nijmegen is hem niet duidelijk geworden of de geconstateerde aantas-
tingen dateren uit de tijd dat de preventiemaatregelen nog niet waren
genomen of dat ook blootstelling onder de afgesproken grenswaarden
toch nog kan leiden tot gezondheidsschade. Hij heeft al een adviesaan-
vrage bij de Gezondheidsraad ingediend over oplosmiddelen en vrucht-
baarheid en zal dit aspect er alsnog graag aan toevoegen. Desgevraagd
zegt hij bereid te zijn de commissie schriftelijk mee te delen of dit dezelfde
adviesaanvrage is waarover minister Hoogervorst blijkbaar al in 1999
heeft gesproken.
Als uit gezondheidsklachten blijkt dat die voortkomen uit blootstelling aan
asbest heeft dat over het algemeen vrij snel dodelijke gevolgen, waardoor
lange juridische trajecten nogal schrijnend zijn. Het karakter van de
gevolgen van OPS blijft uiteraard triest, maar is totaal anders als van
asbest, zodat hij niet de noodzaak ziet om ook voor OPS-slachtoffers een
instituut in het leven te roepen als voor asbestslachtoffers. Daar komt nog
bij dat de tijd tussen blootstelling en het blijken van de ziekte, de zgn.
latentietijd, bij asbest veel langer is dan bij OPS, zelfs 40 jaar of nog
langer. Ten slotte wil hij niet onvermeld laten dat de overheid in het geval
van asbestslachtoffers vrij laat heeft ingegrepen, terwijl bij OPS sneller is
ingegrepen en het aantal slachtoffers gelukkig zelfs is gedaald en gelukkig
niet in verhouding staat tot het aantal asbestslachtoffers. Overigens is het
asbestinstituut veel meer bedoeld voor de ondersteuning van slachtoffers
bij hun vaak juridische lijdensweg die bij OPS gelukkig niet of in ieder
geval veel minder aan de orde is. Mede omdat er op het gebied van de
diagnose van OPS al sprake is van overheidsondersteuning is hij al met al
van mening dat niet voor elke beroepsziekte een apart instituut moet
worden opgericht.
Er is een zgn. invitational conference over RSI gehouden waarop de resul-
taten van de RSI-programmeringstudie bekend zijn gemaakt om draagvlak
te creëren voor prioritering en om deelnemers in dat wetenschapsveld
aan te sporen. Wetenschappers hebben naar voren gebracht dat onder-
zoek naar het effect van pauzesoftware zeer wenselijk is. In het kader van
een arbo-convenant met zorgverzekeraars is dat advies opgevolgd en
wordt er onderzoek naar gedaan. De BOA krijgt zowel van het ministerie
van SZW als van het ministerie van VWS subsidie om een programma te
maken voor kennis- en onderzoeksinfrastructuur op het gebied van arbeid
en gezondheid. De eigen bijdrage van de BOA kan hij op dit moment niet
zeggen, maar zal dat de commissie schriftelijk laten weten. In de subsidie-
voorwaarden is nadrukkelijke aandacht gevraagd voor de lacunes op het
terrein van onderzoek naar preventiebehandeling en reïntegratie van
RSI-patiënten. Ook langs die weg wordt geprobeerd om de aandacht voor
dit onderwerp te krijgen. Ook bedrijven besteden daar aandacht aan en
nemen al effectieve maatregelen tegen RSI en werkdruk. Op dit moment
wordt geprobeerd in beeld te brengen wat de effecten zijn van
organisatiegerichte werkdrukmaatregelen. Bewustwording van het gevaar
van RSI is eveneens van groot belang. De psychosociale belasting
waarvan al op jonge leeftijd sprake kan zijn, is ook onderwerp van studie,
met name in relatie tot het onderwijs. Ten slotte worden sociale partners
gestimuleerd om de nodige aandacht aan RSI en werkdruk te besteden.
Als daar aanleiding voor is, voert de Arbeidsinspectie inspectieprojecten
uit. In 2004 is er een inspectieproject RSI en werkdruk geweest in de
ICT-branche en is door de Arbeidsinspectie ook nauwgezet gecontroleerd
of in het (voortgezet) onderwijs de arbo-wetgeving op het punt van de
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werkdruk wordt nageleefd. Uit dit alles blijkt volgens de bewindsman dat
nauwgezet wordt gezocht naar nadere gegevens rondom RSI. Of het nu
wel of geen modeverschijnsel is, vindt hij in ieder geval niet zo interes-
sant, bovendien heeft hij geen medische achtergrond en is hij ook geen
minister van Volksgezondheid maar heeft hij zijn eigen verantwoordelijk-
heden. Overigens ligt ook op dit punt een grote eigen verantwoordelijk-
heid bij de werkgevers- en werknemersorganisaties om niet te vergeten
bij de individuele werknemers zelf. Of RSI wel of niet in de arbo-
wetgeving wordt opgenomen, is afhankelijk van het advies van de SER
waarvan de staatssecretaris in afwachting is. Persoonlijk blijft hij van
mening dat de overheid zich moet beperken tot de grotere risico’s,
waarmee hij de effecten van RSI zeker niet wil bagatelliseren.
Met name in de richting van de heer De Wit merkt hij voorts op dat de
adviesaanvrage nog niet wil zeggen dat hij al van plan is om arbo-regels
af te schaffen. De achterliggende gedachte is de opvatting dat de verant-
woordelijkheid voor en de invulling van arbo-regels niet altijd bij de over-
heid hoeven te liggen en dat partijen dat heel goed zelf ter hand kunnen
nemen. Het onderzoek bij grote ondernemingen geeft zijns inziens wel
aan dat de achterliggende gedachte van de modernisering van de arbo-
wetgeving op zich geen slechte gedachte is.
Het sociaal jaarverslag is volgens hem meer gericht op de buitenwereld.
Hij kan zich uit concurrentieoverwegingen voorstellen dat sommige
elementen daar niet in worden vermeld. Meer communicatie in de richting
van werknemers over arbo-zaken kan natuurlijk nooit kwaad, maar ook op
dit punt lijkt hem de verantwoordelijkheid daarvoor niet zozeer bij de
overheid te liggen. Daar zijn de ondernemingsraden en zeggenschaps-
organen volgens hem de meest geëigende organen voor.
Waar het gaat om de EU-regeldruk verwijst hij naar een bijeenkomst in
Bilbao waar het Europese agentschap voor arbo-zaken is gehuisvest. Hij
heeft daar de Nederlandse visie op de Europese regeldruk ook op dit
terrein gegeven. Na hem sprak een vertegenwoordiger van de Europese
vakbeweging die de aanwezigen opriep om dit soort neoliberale ideeën
toch maar niet te onderschrijven. Echter, op de conferentie die hierover in
Amsterdam is gehouden, heeft hij van niet onbelangrijke Europese landen
toch enige steun gevoeld voor de gedachte om de grote regeldruk vanuit
Europa, met name op arbo-terrein, nog eens tegen het licht te houden.
Tussen de 70 en 80% van de arbo-regels komen uit Europa en dat is niet
niks. Dat zal echter nog wel de nodige tijd vergen en het valt dan ook niet
te voorspellen wanneer Nederlandse ondernemers daar iets van merken.
In ieder geval is de discussie hierover begonnen. Nederland zal er in ieder
geval de aandacht voor blijven vragen. Zijns inziens gaat het niet om de
vraag wel of geen Europese Actal, maar om de vraag in hoeverre Euro-
pese landen bereid zijn de Europese regel- en administratieve lastendruk
te verminderen. Ook moeten meer landen bereid zijn om niet alles zelf te
regelen, maar te laten regelen door partijen die dat beter kunnen.
Het verbaast hem enigszins dat bedrijven volgens mevrouw Rambocus
niet weten hoe zij een aanvullende RIE moeten maken, want via diverse
kanalen is daarover toch voldoende informatie verschaft. In dit verband
verwijst hij naar de zgn. MKB-branche RIE die men via de site van het
MKB kan downloaden en een enorme administratieve lastenbesparing
betekent.
Het lijkt hem niet noodzakelijk om in de arbo-wetgeving een artikel op te
nemen ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen. Ook dit is een
onderwerp dat primair op de werkvloer de aandacht moet krijgen en moet
worden ingevuld, ook met structuren om daarmee om te gaan. Op dit
moment is in artikel 3 van de Arbo-wet wel de verplichting opgenomen
om op dit punt beleid te voeren, in ieder geval een inspannings-
verplichting daartoe. In het arbo-besluit wordt die verplichting enigszins
uitgewerkt met een agendabepaling waarin elementen worden genoemd
die deel moeten uitmaken van het arbo-beleid op het punt van de psycho-
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sociale arbeidsbelasting. Een en ander wordt ingevuld via aan branche-
aanpak en brancheafspraken. De Arbeidsinspectie is belast met de hand-
having. Ook dit onderwerp is vervat in de adviesaanvrage aan de SER.
Tegen de achtergrond van het karakter van de nieuwe arbo-wetgeving zal
men zich kunnen voorstellen hoe de staatssecretaris zelf denkt hoe dit
soort zaken zouden moeten worden geregeld, namelijk meer door de
mensen op de werkvloer die er direct mee te maken hebben.
Uit de evaluatie van de uitvoering van arbo-regels blijkt in vergelijking tot
die uit 2000 dat niet alleen grotere ondernemingen het beter doen dan
toen, maar dat ook het MKB op dit punt beter scoort. Hij geeft mevrouw
Van Egerschot toe dat er een groot verschil in percentage is: 70% van de
grote en 37% van de kleine. Volgens hem sluit dat wel aan op het onder-
zoek naar de wijze waarop grote ondernemingen met arbo-zaken omgaan.
Grotere ondernemingen hebben immers ook meer mogelijkheden en
faciliteiten. De voortgang zal dan bij grote ondernemingen in ieder geval
relatief gezien wat groter zijn dan bij kleinere ondernemingen.
Volgens hem is de grootste bron van blootstelling aan ongewenst gedrag
bij de overheid de wijze waarop het publiek overheidsloketten benadert.
Dat vertoont een aanzienlijke stijging en vraagt dan ook een grotere
aandacht. De inmiddels in gang gezette inventarisatie naar mogelijkheden
van preventie van ongewenste omgangsvormen zal eind 2005 gereed zijn.
Hij kan niet zeggen dat de terughoudendheid om klachten te melden de
reden is dat er minder klachten zijn ingediend. Uit het onderzoek heeft hij
begrepen dat dit in ieder geval wel een belangrijke rol speelt. Hij kan niet
reageren op de suggesties van de FNV omdat die hem niet bekend zijn. Hij
wil overigens niet zeggen dat er op dit punt verder niets geregeld behoeft
te worden, maar herhaalt dat ook hiervoor geldt dat het beter door
partijen geregeld kan worden. Zij kunnen beter inspelen op specifieke
elementen, zoals angst, zij kunnen beter organiseren dat mensen toch hun
probleem kwijt kunnen. Algemene regels slaan toch niet op alle situaties
en werken dan ook lang niet altijd goed. Als men het zelf regelt, zal het
draagvlak ook des te groter zijn. Waar een regeling niet sluitend is,
hebben werknemers alle mogelijkheid om zich te wenden tot de rechter.
De opmerking van mevrouw Van Egerschot over handhaving, boetes en
een loskoppeling daarvan begrijpt hij niet goed, want volgens hem wordt
er niet alleen gehandhaafd, maar worden er ook wel degelijk boetes opge-
legd.

Nadere gedachtewisseling

Het is mevrouw Stuurman (PvdA) natuurlijk bekend dat het niet afkomen
van het plan van aanpak vanuit de metaalsector ligt aan het vastlopen van
de CAO-onderhandelingen, maar zij ziet toch graag dat de staatssecretaris
een poging waagt om dat alsnog boven tafel te krijgen. Het is hoog nodig
dat er wat gebeurt.
Wat OPS betreft, ziet zij graag een oplossing naar analogie van de asbest.
Het gaat volgens haar ook om de erkenning dat men inderdaad
OPS-slachtoffer is. Zij heeft geen antwoord gekregen op haar vraag hoe
het met de garantieregeling staat.
Zij herhaalt dat er op het gebied van RSI al heel veel onderzoek is gedaan,
ook naar preventie. De staatssecretaris wil weer enkele onderzoeken laten
doen, maar zij hoopt dat hij ook gaat gebruiken wat er al ligt.

Mevrouw Van Egerschot (VVD) vindt het jammer dat de rest van Europa
helaas niet zo liberaal lijkt te zijn als deze staatssecretaris waar het gaat
om het terugdringen van Europese arbo-regels.
Zij vindt het te ver gaan dat hier in de Kamer wordt gesproken over wat er
aan de tafel in de metaal-elektrosector gebeurt en waarover beide
partijen, werkgevers en werknemers, in feite ook nog officieuze briefings
geven. Zij vindt dat de FNV en de metaalsector maar eens moet worden
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gevraagd hoe een en ander is gegaan, voordat de commissie deze staats-
secretaris op pad stuurt met een bepaalde missie terwijl de Kamer door
beide partijen niet eens officieel over de stand van zaken is geïnformeerd.
Als het over handhaving gaat, moet ervoor worden gezorgd dat de hoogte
van de boete niet zodanig is dat ofwel wordt gesteld dat het te veel moeite
is om die te incasseren, dan wel dat het loont om die overtreding te
begaan.

Mevrouw Rambocus (CDA) herhaalt dat de staatssecretaris in het alge-
meen overleg van 11 november 2004 heeft gezegd dat als partijen in de
metaal-elektro er binnen drie à vier maanden niet in slagen om met een
plan van aanpak te komen, er een andere situatie is ontstaan. Zij is dan
ook niet tevreden met zijn reactie van zojuist. Wat gebeurt er als die
patstelling voortduurt?
Voorts krijgt zij alsnog graag antwoord op haar vraag naar de uitvoering
van de motie-Verburg/Bibi de Vries over halvering van de arboregel- en
uitvoeringslast per 1 januari 2006, zo nodig schriftelijk.

De heer De Wit (SP) heeft uit de presentatie van de onderzoeksresultaten
verleden week begrepen dat de onderzoekers zelf geïnteresseerd zijn in de
vraag wat de effecten van vervangende middelen zijn. Hij kan dan ook niet
met zekerheid zeggen dat er geen nieuwe OPS-patiënten bij zullen komen.
De garantieregeling ligt in de la en daar gebeurt, voor zover hij weet,
verder niets mee. Ondertussen is er in de loop van de jaren wel de nodige
deskundigheid opgebouwd omtrent diagnosestelling en vaststelling van
de oorzakelijkheid tussen blootstelling aan oplosmiddelen en de uiteinde-
lijke aandoening. Juist vanwege de moeilijke diagnose, het moeilijk
kunnen vaststellen van het oorzakelijke verband en van de omvang van de
schade moeten ook OPS-patiënten vaak een volgens hem best met
asbestpatiënten vergelijkbare lijdensweg ondergaan. Omdat lang nog niet
zeker is of die garantieregeling er komt en als die er al komt, hoe die eruit
gaat zien, lijkt het hem zeker de moeite waard om er een instituut voor op
te richten, zodat de problemen voor betrokkenen binnen relatief korte tijd
kunnen worden afgerond.
Uit de onderzoeken die de staatssecretaris op het terrein van RSI in gang
heeft gezet blijkt hem dat nu toch in de richting wordt gegaan van het
voorstel dat hij in het verleden heeft gedaan met betrekking tot
beeldschermwerkers omdat daar toch de grootste groep mensen met
RSI-klachten uit voortkomt. Hij blijft van mening dat mensen tegen zichzelf
in bescherming moeten worden genomen, want de oorzaken van RSI
liggen in een verkeerde werkhouding in beide betekenissen, een hoge
werkdruk, stress en zelfs een negatieve werksfeer. Daarom kan de eigen
verantwoordelijkheid op dit punt niet als maatstaf worden genomen.

De staatssecretaris herhaalt dat hij geen aanwijzingen heeft dat de
metaalsector niet met een plan van aanpak wil komen. Door het niet tot
stand komen van een CAO is het inmiddels bereikte akkoord alleen niet
ondertekend. Natuurlijk kan hij enige druk op partijen uitoefenen om dat
plan van aanpak alsnog te ondertekenen, maar hij kan ook niet uitsluiten
dat hetgeen in dit overleg is gezegd daarbij al behulpzaam zal zijn. Hij zal
in ieder geval bezien of er langs welke weg dan ook enige beweging aan
kan worden gegeven. Hij is het ermee eens dat het hoog tijd is dat er iets
gebeurt, maar dat wil niet zeggen dat de Kamer probleem van de sector
tot het hare moet maken. Het zou goed zijn als de sector zelf met iets kan
komen.
Hij weet weinig toe te voegen aan hetgeen hij in eerste termijn al over
OPS heeft gezegd, mede in relatie tot andere beroepsziekten, maar heeft
zeker niet bedoeld te zeggen dat met de daling van het aantal
OPS-slachtoffers het probleem is opgelost. Die daling is zijns inziens wel
degelijk veroorzaakt door de vervangingsplicht. Gelet op de verschillen
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die hij in eerste termijn al heeft genoemd, ziet hij vooralsnog geen reden
om een instituut als het asbestinstituut voor OPS-slachtoffers op te
richten.
Volgens hem heeft hij in eerste termijn ook gezegd dat de garantie-
regeling is gerelateerd aan het totale WAO-pakket. Omdat hij niet vooruit
wil lopen op de discussie daarover wil hij het voor dit moment daarbij
laten.
In een hierna volgend algemeen overleg zal worden ingegaan op de
moties die bij de begrotingsbehandeling zijn ingediend. Als mevrouw
Rambocus goed naar zijn beantwoording heeft geluisterd, moet zij impli-
ciet al het antwoord hebben gehoord op haar vraag hoe het staat met de
uitvoering van de motie-Verburg/Bibi de Vries. Hij heeft immers heel
duidelijk aangegeven dat 70 tot 80% van de arbo-regels uit Europa komt.
Voor 1 juni zal hij aangeven hoe het met de uitvoering staat.
Inderdaad is er al veel onderzoek gedaan naar RSI en de preventie
daarvan. Gelet op de schaarse middelen en onderzoekscapaciteit zal er
alles aan worden gedaan om dingen niet dubbel te doen. Wat er aan
onderzoek is gedaan, wordt natuurlijk gebruikt bij het formuleren van
beleid.

De voorzitter constateert dat de minister nog schriftelijk zal antwoorden
op vragen van de leden De Wit en Rambocus.

De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid,
Smits

De adjunct-griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkge-
legenheid,
Post
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