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NIEUWE ARBOWET: NADRUK OP PREVENTIE 

O
p 13 september 2016 heeft de Tweede Kamer het 
wetsvoorstel van de Arbeidsomstandighedenwet 
aangenomen1. De Eerste Kamer is op 24 januari 
2017 akkoord gegaan en de vernieuwde Arbowet 

gaat per 1 juli 2017 in. Lopende arbodienstverleningscon-
tracten blijven nog één jaar na inwerkingtreding van de wet 
ongewijzigd van kracht. De exacte tekst van de nieuwe 
regelgeving ligt nog niet vast, omdat de Raad van State er 
nog een advies2 over moet uitbrengen. Er wordt vanuit 
gegaan dat de complete nieuwe regelgeving per 1 juli 2017 
in werking zal treden.  

DOEL VAN DE NIEUWE ARBOWETGEVING 

In 2014 heeft de Sociaal Economische Raad (SER)  een 
advies gegeven op het gebied van nieuwe arbowetgeving, 
waaruit blijkt dat er onvoldoende aandacht is voor preven-
tie en dat beroepsziekten onvoldoende worden herkend en 
gemeld. Daarnaast schiet het vertrouwen in de onafhanke-
lijkheid van de bedrijfsarts tekort. Tevens is er onvoldoende 
sprake van samenwerking tussen de bedrijfsarts en de regu-
liere zorg en worden er niet genoeg bedrijfsartsen opgeleid. 
In de gewijzigde wet worden slechts 3 van de 5 punten 
aangepakt. 
De nieuwe wet werkt de benodigde samenwerking tussen 
de bedrijfsarts en de reguliere zorg niet verder uit en zorgt 
ook niet voor een oplossing van het probleem van de lage 
hoeveelheid nieuwe bedrijfsartsen. De wetswijziging regelt 
wél een versterking van de positie van de zelfstandigheid 
van de bedrijfsarts, meer preventieve maatregelen en betere 
signalering van beroepsziekten. Ook wil de nieuwe wet 
bewerkstelligen dat werknemers meer betrokken worden bij 
arbodienstverlening. Hieronder wordt uiteen gezet hoe de 
nieuwe wet in elkaar steekt. 

Vanaf 1 juli 2017 gelden nieuwe regels als het gaat om de arbeidsomstandigheden op het 
werk. De nieuwe Arbeidsomstandighedenwet bepaalt dat er meer oog dient te zijn voor 
preventie en dat er meer aandacht komt voor beroepsziekten en arbeidsgerelateerde 
gezondheidsklachten. Vooral het vermijden van een te hoge werkdruk is daarbij van 
belang. Ook dient er altijd een second opinion mogelijk te zijn voor het personeel via 
een andere bedrijfsarts. Dit artikel legt uit welke nieuwe regels van kracht zijn op het 
gebied van de arbowetgeving en waar schoolbesturen rekening mee dienen te houden. 

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN 

1. Iedere werknemer dient directe toegang te krijgen tot de 
bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’, het zogenoemde 
arbeidsomstandighedenspreekuur. Dit maakt het mogelijk 
om een bedrijfsarts te consulteren voordat klachten leiden 
tot verzuim. De aandacht voor preventieve zorg door de 
bedrijfsarts wordt hierdoor vergroot (zie de uitleg verderop 
in dit artikel). 
2. Iedere werknemer heeft recht op een second opinion van 
een andere bedrijfsarts (zie de uitleg verderop in dit artikel). 
3. De bedrijfsarts moet iedere werkplek van de werkgever 
kunnen bezoeken, zodat het bezoek van het spreekuur laag-
drempelig wordt voor alle personeelsleden.  
4. Er komt meer inspraak vanuit het medezeggenschapsor-
gaan als het gaat om de keuze van de preventiemedewerker.  
en diens rol in de organisatie via instemmingsrecht. De 
prevenstiemedewerker levert bijstand aan de werkgever bij 
alle taken ter uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet. 
Dit geldt eveneens voor de keuze van de aanbieder die de 
second opinion kan uitvoeren (welke dient te worden vast-
gelegd in het basiscontract arbodienstverlening).   
5. Afspraken over arbodienstverlening worden vastgelegd in 
een zogenaamd ‘basiscontract arbodienstverlening’, waarin 
naast het bovenstaande in ieder geval het volgende moet 
zijn geregeld: 
     • De wijze waarop de bedrijfsarts zijn wettelijke taken 

kan uitvoeren.
     • Hoe de klachtenprocedure werkt.
     • De manier waarop de bedrijfsarts omgaat met de mel-

dingsplicht voor beroepsziekten.  
6. De Inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmoge-
lijkheden en mag werkgevers zonder basiscontract arbo-
dienstverlening beboeten. 
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OPEN SPREEKUUR BIJ DE BEDRIJFSARTS 

De nieuwe wetgeving schrijft voor dat het open spreekuur 
als nieuwe faciliteit kenbaar dient te zijn voor alle werkne-
mers en dat er zonder toestemming van de werkgever 
gebruik van kan worden gemaakt. Er mogen daarbij geen 
onnodige drempels zijn voor wat betreft plaats en tijdstip 
van het consult en de werkgever mag ook niet geïnformeerd 
worden over het consult op tot personen herleidbaar niveau 
(op basis van het beroepsgeheim van de bedrijfsarts). 

SECOND OPINION VOOR DE WERKNEMER 

De werknemer mag per 1 juli 2017 in alle gevallen vragen 
om een second opinion bij een andere bedrijfsarts3. De 
nieuwe wet verstevigt dus de positie van de werknemer door 
hem het recht toe te kennen om zelf een bedrijfsartts voor 
een second opinion te kiezen, indien het contract meerdere 
bedrijfsartsen of arbodiensten bevat. Anders dan bij het 
deskundigenoordeel van het UWV kan het verzoek om een 
second opinion alleen komen van de werknemer. 
De werkgever is echter niet verplicht akkoord te gaan met 
(betaling van) iedere door de werknemer aan te dragen 
bedrijfsarts vanwege kostenoverwegingen. Daarbij heeft het 
medezeggenschapsorgaan ook instemmingsrecht als het gaat 
om de keuze van de bedrijfsarts en/of arbodienst die de 
second opinion kan verrichten. Op deze manier hebben 
werknemers op collectief niveau dus zeggenschap over de in 
het basiscontract op te nemen selectie van bedrijfsartsen die 
de second opinion kunnen uitvoeren. 

BENOEMING PREVENTIEMEDEWERKER 

In de praktijk adviseert de preventiemedewerker al geregeld 
de arbodienstverleners en werkt zo nodig met hen samen. 
Dat wordt nu ook in de wetgeving vastgelegd, zodat de 
activiteiten van de arbodienstverleners, preventiemedewer-
ker en werkgever goed op elkaar worden afgestemd. Iedere 
werkgever moet dus per 1 juli 2017 beschikken over een 
preventiemedewerker. Deze wordt in ieder geval ingescha-
keld bij de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie 
(RIE) en om mee te werken aan de uitvoering van arbeids-
beschermende maatregelen. 
Het medezeggenschapsorgaan, de preventiemedewerker, de 
werkgever en de arbodienst dienen minimaal één maal per 
jaar de stand van zaken te bespreken op het terrein van 

gezondheid en veilig werken. Op preventie en gezond wer-
ken komt dus een nog zwaarder accent te liggen.  

CONCLUSIE 

Preventie vormt de spil van de nieuwe arbowetgeving. Alle 
werknemers dienen de gelegenheid te krijgen de bedrijfsarts 
rechtstreeks te consulteren over gezondheidsvragen in rela-
tie tot het werk, zonder inmenging van de werkgever. De 
bedrijfsarts wordt zo een laagdrempelige voorziening voor al 
het personeel en de bedrijfsarts moet spreekuur kunnen 
houden op alle werkplekken van het personeel. Het perso-
neel mag daarnaast ook een second opinion aanvragen bij 
een andere bedrijfsarts en hoeft daarvoor niet meer naar het 
UWV. De kosten hiervoor worden gedragen door de werk-
gever, evenals de (meer)kosten voor het open spreekuur. 
Werkgevers dienen erop bedacht te zijn dat zij hun 
arbo-overeenkomst tijdig laten controleren door de arbo-
dienst met het oog op de nieuwe wetgeving (en hierover 
ook goede financiële afspraken te maken). Als dit niet 
gebeurt en er geen basiscontract arbodienstverlening is 
overeengekomen binnen één jaar na 1 juli 2017, dan kan 
dit een mogelijke boete tot gevolg hebben van het ministe-
rie van SZW.  

Noten

1 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de ver-

sterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de 

arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de 

werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfs-

arts, nummer 34375.  

 2 Advies nr. 2014/07: 19 september 2014 (Commissie Arbeidsomstan-

digheden / Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg). 

3  Alleen bij zwaarwegende omstandigheden hoeft dit verzoek niet te 

worden gehonoreerd.


