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VOORWOORD
Wat beweegt een persoon om vrijwillig vier jaar lang aan een promotieonderzoek te werken? Deze vraag heb ik regelmatig gekregen. Mijn antwoord luidde: mezelfverder ontwikkelen.
Mijn promotieonderzoek kende eigenlijk twee fasen. Het begin, dat werd
gekenmerkt door idealisme: het perfecte en volledige boek schrijven. En
de periode daarna, waarin het idealisme snel werd ingehaald door realisme. De realiteit is dat vier jaar toch korter is dan men zou denken,
zeker als het boek binnen de vier jaren afgerond moet zijn.

Het promotieonderzoek kan men niet 'overleven' zonder steun. Ik heb
het geluk gehad dat ik een heel 'leger' achter me had dat me op allerlei
terreinen ondersteuning heeft geboden. Deze generaals, commandanten
en sergeanten wil ik langs deze weg bedanken.
Allereerst wil ik mijn ouders en broertjes bedanken. Mijn ouders hebben
mij altijd aangespoord om mijn uiterste best te geven voor het doel dat ik
wil bereiken. Mijn broertjes zijn de nuchterheid zelve. En deze nuchterheid heb ik zelf ook overgenomen om niet over alle kleinigheidjes druk te
maken en problemen te relativeren.
Mijn vrienden ben ik ook zeer dankbaar voor hun steun die, hun bemoedigende bewoordingen en veel humor. Een paar vrienden wil ik speciaal
bedanken: Najet Assouiki, Adiba Bouichi, Laetitia Laman, Monique Verhees, Ika Nunumete, Kirsten van de Sande, Tommy Mollet en Alex van
Poorten.
In 2002 ben ik met een lichting aio's begonnen aan dit avontuur. We
hebben samen veel plezier gehad tijdens de wintercourse en de summercourse. Aangezien we allen in hetzelfde schuitje zaten, was het goed te
horen dat iedereen wel eens een down-moment had en hoe je bepaalde
problemen kon oplossen. Deze collegiale ondersteuning hebben we vaak
gecombineerd met eten. De gezellige lunches en diners zullen mij dan
ook bijblijven. Mijn ex-collega-aio's wil ik ook bedanken: Annika van der
Veer, Sabine Gabriel, Marijn Kooij, Vina Wijkhuijs, Sally Janssen, Susan
Mathews, Melanie van de Berg, Berend de Vries en Femke te Water Mulder.

Mijn promotoren Philip Eijlander en Willem Witteveen wil hartelijk danken voor hun opbouwende kritiek gedurende mijn promotietraject. Mijn
copromotor Hanneke van Schooten-van der Meer dank ik voor het feit
dat zij mij de mogelijkheid heeft geboden om promotieonderzoek te
doen. Zij heeft altijd vertrouwen in me gehad en daar ben ik haar zeer
dankbaar voor. Tevens wil ik de leden van de promotiecommissie Rob
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van Gestel, Bart van Klink, Maurice Adams en Leny de Groot-van Leeuwen danken voor hun bereidheid om zitting te nemen in de commissie.
Mijn vakgroepcollega's bij de Vakgroep Staats- en Bestuursrecht dank ik
voor de prettige werksfeer. Mijn kamergenote Marielle de Bruin ben ik
zeer dankbaar voor haar luisterend oor en steun. Ook mijn oude kamergenoot Marcin Lewandowski dank ik voor de opbouwende gesprekken
tijdens de beginfase van mijn promotietraject.
De collega's van de Vakgroep Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis dank
ik voor hun ondersteuning en de opbouwende opmerkingen tijdens de
ERE-lunches.

Tot slot dank ik

de respondenten van Nederlandse Spoorwegen, TNT
Post, Connexxion, FarmTrans, Stationtaxi en Rotax voor hun medewerking. Hun bijdrage is van grote waarde geweest voor dit proefschrift.

Aziza Azimi
Tilburg, april 2007

Vi

INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK I: INLEIDING

I

I Aanleiding
2

I

I.I
Communicatieve benadering van wetgeven
Probleemstelling, onderzoeksmethode en plan van aanpak
2.I Probleemstelling en onderzoeksvragen

IO

2.2 Onderzoeksmethode

II

2.2.I

Selectie

2
8

ondernemingen

I3

2.3 Respondenten

15

2.4 Opzet

I 6

HOOFDSTUK 2: INTERPRETATIEGEMEENSCHAPPEN

2I

Inleiding
2 Ideaaltypen van interpretatiegemeenschappen
2.I
Ideaaltypen: Imperium, Communitas en

22

I

3

2I

Res

Publica

Communicatieve benadering van wetgeven en de juridische interpre-

tatiegemeenschap
3.I

3.2

26

Constitutioneel moment en discursieve praktijk
Totstandkoming van juridische interpretatiegemeenschap
3.2.I

Centrale waarde en

3.2.2

Eisen inclusiviteit van (juridische) interpretatie-

26
29

vocabulaire

29

gerneenschap

4

30

De inclusiviteit van interpretatiegemeenschappen
Semi-autonome sociale velden en interpretatiegemeenschappen
4.I
4·I.I

Rationaliteiten

4.I.2

Binaire

37

40

Diversiteit van interpretatiegemeenschappen
5. I
Diversiteit in plaats van inclusiviteit
5.2 Terreinen van diversiteit
6 Conclusie en onderzoeksvragen

4I

5

4I

41

45

6.I Conclusie

45

6.2 Onderzoeksvragen

46

6.2.I Verwachtingen en onderzoeksvragen

HOOFDSTUK 3: WEI)ERKERIGHEID

I Inleiding

47

2.3

2.2.2 Communicatieve benadering van wetgeven
Typen relaties in het recht

2.3.I Rechtsbetrekkingen

49

49

Wederkerigheid en recht
2.I
Wederkerigheid volgens Fuller
2.2 Responsief recht en communicatieve benadering van wetgeving

2.2.I Responsiefrecht

32
34
36

codes

4.2 Tot slot

2

23

50

50

54

54
56
57

58

Vii

|NHOUDSOPGAVE

2.4 Samenvattend

GI

Tot slot: wederkerigheid binnen het recht
3 Wederkerigheid en economie
3.I Morality of aspiration en morality of duty in de economie
Economische ruiltransacties
3.2
Typen
relaties in de economie
3.3
3.3.I Economische (ruil)relatie
3.4 Tot slot: wederkerigheid binnen de economie
4 Definitie van 'wederkerigheid'
5 Resumt en onderzoeksvragen
2.5

63

63
63

65
67

67
70
70
7I

51 Onderzoeksvragen

HOOFDSTUK 4: ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWEr I998

I Inleiding

2

73
77

77

De Arbeidsomstandighedenwet I998

2.I Wetsgeschiedenis

77

77

2.I.I

Artikel I7 Arbowet I998: maatwerk door werkgevers
en werknemers
2.2 Zorgbepalingen en artikel 3 Arbeidsomstandighedenwet I998
2.2.I
Zorgbepalingen Arbeidsomstandighedenwet 998
2.2.2 Artikel 3 Arbeidsomstandighedenwet I998

80
81
81
82

2.3

83

2.4

De opbouw van de Arboregelgeving
De actoren

2.4.I
2.4.2

3

De werkgever en de werknemer
De arbodienst

85

85

2.4.3 Arbeidsinspectie

86
88

Het arbobeleid
2.5
Doelvoorschriften, Europa en wetswijziging 30 552

90
90

3.I Doelvoorschriften

3.2 Europese regelgeving
3.3 Spanningsveld doel- en middelvoorschriften
3.4 Wetswijziging 30 552: Wijziging van de Arbeidsomstandig-

90

9I
92

hedenwet I998 en enige andere wetten in verband met het
vergroten van de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid

4

Tot slot

HOOFDSTUK 5: CASESTUDY ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWEr I998
I

Inleiding

94

99
IOI
IOI

Arbeidsomstandigheden binnen ondernemingen
3 Arbodienst en onderneming
4 Controle en toezicht
5
Wetgeving

I02

6 Tot slot

13I

2

viii

IIO
II8

I27

|NHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 6: THEORIE EN PRAInF DE BEGRIPPEN INTERPRETATIEGEMEENSCHAP EN WEDERKERIGHEID TOEGEPAST OP DE CASESTUDY ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWEr I998
I

Inleiding

2

Interpretatiegemeenschappen

I37
I37

2.I

Inclusiviteit

I39

2.2

Diversiteit

I40

2.2.I

Omgang met open normen

2.2.2 Overleg

2.3 Conclusie
3

I37

Wederkerigheid
3.I Draagvlak voor regels: een spanningsveld tussen recht
en economie
3.2 Belangenafweging: algemeen belang versus eigen belang
Verhoudingen tussen actoren: een vrijwillige relatie?
3.3
3.3·I De vrijwilligheid als element van wederkerigheid
3.4

3.5

I45

I46

I48

I49
I50
I54

I56
I58

Prestaties

I60

Typen relaties en gradaties van wederkerigheid
3.5.I Typen relaties in de casestudy Arbeidsomstandighedenwet 1998
3.5.2 Gradaties van wederkerigheid

162

3.6 Tot slot

4 Conclusie

I62

I63

I65

I65

HOOFDSTUK 7: CONCLUSIE. BESTAAT DE WEDERKERIGE INTERPRETATIE-

GEMEENSCHAP?
I
2

I75

Inleiding

I75

Interpretatiegemeenschap
2.I Bevindingen en verklaringen met betrekking tot het begrip
interpretatiegemeenschap in de casestudy: maatwerk een

illusie?
2.LI

Bevindingen casestudy

2.I.2 Verklaringen
3

Wederkerigheid
3.I Bevindingen en verklaringen met betrekking tot begrip
wederkerigheid
3.I.I Vrijwilligheid
3.I.2

4

Overleg

3-2 Verklaringen
Bestaat de wederkerige interpretatiegemeenschap? De communicatieve benadering belicht

4.I

Twee casestudies vergeleken: de casestudy Wet gelijke
behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid en
de casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998
4.I.I De casestudy Wet gelijke behandeling van mannen
en vrouwen bij de arbeid

I75

I76
I76

I78
I79
Igo
Igo
I82

I82

I84

I85

I85
iX

|NHOUDSOPGAVE

4.I.2 De casestudies WGB en Arbowet I998
Terugkoppeling: casestudy Arbowet I998 en communicatieve benadering van wetgeven
Enkele aandachtspunten

I86

4.2

5

SUMMARY

X

I89
I I

I95

LITERATUURLIJST

2o3

BIJLAGEN

2I5

HOOFDSTUK I
INLEIDING
La loi, qui est en m6me temps
clairvoyante et aveugle
Montesquieu

I Aanleiding
De gewijzigde en toegenomen taken van de overheid met de bijbehorende sturende wetgeving' hebben tot een zodanige bestuursdruk geleid dat
de overheid de afgelopen decennia naar alternatieven heeft gezocht om
die taken adequaat uit te kunnen voeren. Sinds de jaren tachtig is een
aantal studies verricht naar onder andere de effectiviteit van wetgeving op
maatschappelijke en economische structuren.2 In die studies werden alternatieven gezocht v66r en in wetgeving. Bij alternatieven voor wetgeving gaat het om bijvoorbeeld zuivere vormen van zelfregulering en
convenanten. Bij alternatieven in wetgeving kan men denken aan het gebruik van meer open normen, delegatie en zogenoemde stimulerende
wetgeving die inspelen op processen in de maatschappij (zelfregulering
binnen wettelijke kaders).
Ook in het rapport 'De toekomst van de rechtsstaat'l van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) worden de veranderingen
in de rechtsstaat in het licht van wetgeving bezien en de eventuele consequenties voor de plaats van de formele wetgeving. De WRR constateert
dat 'het primaat van de wetgever'4 al geruime tijd aan verandering onder'

Met sturende wetgeving wordt bedoeld: wetgeving fungeert als een middel/methode
om de maatschappij in te richten en in goede banen te leiden (te sturen).
' I.C. van der Vlies, Het wetsbegrip en de beginselen van behoorlilke regelgeving, Den Haag:
Vuga 1984; Commissie Wetgevingsvraagstukken, Orde in regelgeving. Den Haag: I985;
Ministerie van Justitie, Beleidsnota Zicht op wetgeving, Den Haag: I99I; Ph. Eijlander
e.a., 'Perspectieven op wetgeving. Een beeld van onderzoek naar alternatieven voor en
in wetgeving', RegdMaat 2000, nr. 2; Ph. Eillander, R.C.M. van Meer & W. Voermans, voonvarend wetgeven, Tilburg: KUB Centrum voor Wetgevingsvraagstukken
2000; LV.J. Witteveen & B.M.J. van Klink, De sociale rechtsstaat voorbij. Twee ontwerpen
poor hit huis van de rechtsstaat, WRR Voorstudies en achtergronden (V 116). Den Haag
Sdu 2002.
1 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, De toekomst van de nationale rechtsstaat (nr. 63). Den Haag 2002.
4 In de trias politica neemt de wetgeving een primaire plaats in boven uitvoerende en
rechterlijke macht. Dit wordt ook wel 'het primaat van de wetgever' genoemd. In de literatuur worden er vraagtekens gezet of er nog wel gesproken kan worden van een
'primaat' van de wetgever. K.J.M. Mortelmans, 'Het primaat van de nationale wetgever en de implementatie van het gemeenschapsrecht: naar een nieuw evenwicht?', RegilMaat 1998, nr. I; W. Voermans, 'Toekomstperspectieven voor het primaat van de
I
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hevig is. De oorzaken voor de terugdringing of verplaatsing van centrale
wetgevende activiteiten liggen met name in de toename van internationale regelgeving, en de ontstane ruimte en handelingsvrijheid voor zelfstandig opererende burgers.5
Naast de wetten in formele zin komt er ook gedelegeerde wetgeving tot
stand bijvoorbeeld via algemene maatregelen van bestuur (AMvB).
Door
de grote omvang van gedelegeerde wetgeving wordt er ook wel
gesproken
van bestuurswetgeving, die zonder behandeling in de Staten-Generaal de
burger bindt.6 De sterke groei van gedelegeerde wetgeving heeft vooral te
maken met de onmacht van de centrale wetgever op alle mogelijke
maatschappelijke sit:uaties gedetailleerd te anticiperen. De huidige kennissamenleving is constant en in hoog tempo aan veranderingen onderhevig;
met name de informatietechnologie draagt aan de veranderingen bij.
Hierdoor kan de wetgever deze ontwikkelingen nauwelijks nog in centrale gedetailleerde wetten vastleggen.
Door de toenemende onmogelijkheid om op voorhand maatschappelijke
situaties in detail te voorzien en de moeilijkheid om steeds meer rekening te houden met belangen en verlangens van individuele burgers,
verwordt de wet tot een minder scherp en effectief instrument voor overheidsregulering.7 Volgens de WRR kan de wetgever wel een belangrijke
rol gaan spelen om in hoofdlijnen de principiele reikwijdte van vernieuwingen en normverandering aan te geven. De wet wordt dan gebruikt als
een symbolische uitdrukking van de principiele
normstelling van de samenleving in plaats van wetgeving als een middel tot hierarchische sturing.8 Deze vorm van normstelling zal noodgedwongen meer open
normen bevatten. De uitwerking, uitvoering en handhaving van deze
normstelling dienen echter in de praktijk uitgewerkt te worden. Op welke
wijze de normen worden uitgewerkt, wordt aan burgers en maatschappelijke/intermediaire organisaties zelf overgelaten.
I.I

Communicatieve benadering van wetgeven

Wetgeving wordt vaak gezien als een instrument om de maatschappij te
sturen. Deze instrumentele benadering gaat uit van de idee van causaal
lineaire werking tussen wet en maatschappij: de wet bepaalt het kader
waarbinnen de maatschappij functioneert, maar de maatschappij zelf
heeft geen invloed op de inhoud van de wet. Bij causaal lineaire werking
fungeert de wet als een bevel dat de maatschappij moet uitvoeren (top-

5

wetgever'. RegilMaat 1998, nr. I; Jaarverslag Raad van State, Den Haag I999.
Wetenschappeliike Raad voor het Regeringsbeleid, De toekomst van de nationale rechtsstact (nr. 63), Den Haag 2002, p. 237

6

Ibid.

7

Ibid.. p. 239·

8 Ibid.,P. 244
2
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down benadering).9 In deze benadering wordt van een eenzijdige relatie
uitgegaan waarbij de wederkerigheid ontbreekt. Deze eenzijdige relatie is
door een aantal schrijvers sterk bekritiseerd:°
Sinds de jaren tachtig zijn er over de ineffectieve werking van wetgeving
diverse verklarende theorieen ontstaan." De oorzaak van de ineffectiviteit
werd vooral gezien in de eenzijdige relatie tussen wet en maatschappij.12
In de theorieen werd de top-down benadering bekritiseerd en werd er gezocht naar meer aansluiting bij de maatschappelijke processen. E6n van
de theorieen is de communicatieve benadering van wetgeven,3 (communicatieve wetgeving).

9

In de Command Theory van I. Austin (I·790-I859) is elke rechtsregel een bevel door de
soeverein (machthebber) uitgevaardigd en gericht tot de onderdanen. Aan bevelen
dienen de onderdanen te gehoorzamen nu aan het niet-gehoorzamen een sanctie is
verbonden. Dreigen met een sanctie is volgens Austin de passende manier om
rechtsopvolging te verkriigen. Uit een dergeliik 'gesanctioneerd bevel' ontstaat voor de
onderdanen de verplichting om datgene te doen wat de regel verlangt. De band tussen
regel en sanctie is voor Austin essentieel. Austin gaat zelfs zover dat in ziin ogen nietgesanctioneerde regels geen recht zijn ("law improperly so called", zoals het internationale recht), dit in tegenstelling tot het eigenlijke recht ("law properly so called").
W.J. Witteveen noemt de zogenaamde bevelswerking ook wel het communicatiemodel stroommodel: de boodschap 'stroomt' als het ware van zender naar ontvanger. In
dit model vindt tevens interpretatie plaats van wettelijke normen, maar de overdracht
van de boodschap is afhankelijk van de gebruikte code. Dat wil zeggen: om te komen
tot een proces van overdracht van betekenisvolle informatie moet dezelfde code worden gebruikt bii zowel het zenden als het ontvangen van de boodschap (de wet). H.
van Schooten-van der Meer, Rechtsvorming in de rechtsstaat, Twente: Twente University
Press 1997; W.J Witteveen, 'De wet als boodschap. de wet als

tekst'. in:

W.J. Witte-

veen. H.D. Stout & M.J. Trappenburg (red.), Het bereik van de wet, Zwolle: W.E.J.
Tieenk Willink I992, p. 22; W.J. Witteveen, 'Significant. symbolic and symphonic
laws'. in: H. van Schooten-van der Meer (red.), Semiotics and legislation:junsprudential,
institutional and sociological perspectives, Liverpool: Deborah Charles Publications I 999
'° Met name Hart heeft felle kritiek geuit tegen de opvatting van Austin. H.L.A. Hart,
The Concept ofLaw, P. Bulloch en A. Penelope. Oxford: Clarendon Press 1994·
"
Zelfregulerende theorieen (o.a. G. Teubner, S.F. Moore en N. Luhmann), communicatieve benadering van wetgeving (W.I. Witteveen. J. Habermas en B.I.M. van Klink),
sociale werking van het recht (J. Griffiths) en institutionele theorieen (o.a. D.N. Mac-

Cormick, 0. Weinberger en D. Ruiter).
r. Men spreekt hier ook wel over instrumentele wetgeving die zich kenmerkt door
scherpe normen ondersteund door sancties (dreiging met een geldboete of gevangenisstraf). Deze vorm van wetgeven is overwegend hierarchisch van aard.

'3 In het proefschrift van B.J.M. van Klink wordt er een onderscheid gemaakt tussen
twee typen symboolwetgeving: symboolwetgeving in 'positieve' zin (communicatieve
wetgeving) en symboolwetgeving in 'negatieve' zin (symboolwetgeving). Ik zal alleen

de communicatieve wetgeving behandelen. Voor een diepgaander onderscheid tussen
de symboolwetgeving en communicatieve wetgeving zie B.M.J. van Klink, De wet als
symbool. Over wettelijke communicatie en de Wet gelijke behandeling van mannen en prouwen bii de arbeid, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink I998; W.J. Witteveen, P. van Seters
& G. van Roermund (red.), Wat maakt de wet symbolisch?, Zwolle: W.E.I. Tieenk Wil-

link I991
3
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Witteveen en Van Klink, bijvoorbeeld, onderscheiden twee stijlen van
wetgeving. De eerste stijl is de instrumentele wetgeving. Deze stijl van wetgeven wordt beschouwd als de meest gebruikelijke manier van gedragsbeinvloeding. Witteveen typeert deze stijl als een hierarchische
communicatiemodel: een bovengeschikte (de staat) geeft een ondubbelzinnig bevel (de wet) aan zijn ondergeschikten (de burgers), die geacht
worden hieraan te gehoorzamen en doen zij dit niet, dan worden zij gestraft.14

De tweede stijl is die van communicatieve wetgeving. Deze wijze van wetgeving wordt gezien als een alternatief voor instrumentele wetgeving:5
Bij communicatieve wetgeving staat de overtuiging centraal en niet de
bestraffing. De wet wordt in deze context opgevat als "een uitnodiging tot
dialoog tussen in meerdere of mindere mate gelijkwaardige partijen: vertegenwoordigers van de staat (leden van het Openbare Ministerie, bestuursorganen, de rechterlijke macht enzovoorts), intermediaire
organisaties en burgers".16 Door communicatieve wetgeving te gebruiken
ziet de wetgever er van af om direct in de maatschappij in te grijpen. De
wetgever legt in de wet een fundamentele waarde vast en verwacht daarmee geleidelijke mentaliteits- en gedragsverandering in de rechtsgemeenschap teweeg te brengen. Witteveen en Van Klink spreken in dat
geval van een overtuigende wetgever.I7
De doelstellingen waaraan communicatieve wetgeving uitdrukking geeft,
hebben een vrij globaal karakter waardoor ze moeilijk door middel van
duidelijke of scherpe normen gerealiseerd kunnen worden. Open normen zijn daarvoor meer geschikt. Door de gekozen benadering van open
normen wordt de discussie over de betekenis van de wet, juist ook na de
inwerkingtreding van de wet, voortgezet. De vervaardigde open normen
door de wetgever dienen in dialoog met de verschillendejuridische, politieke
4 W.J. Witteveen, 'Significant, symbolic and symphonic laws', in: H. van Schooten-van
der Meer (red.), Semiotics and legislation: jurisprudential, institutional and sociological
perspectives,

Liverpool: Deborah Charles Publications I999; Ph. Eillander e.a., 'Per-

spectieven op wetgeving. Een beeld van onderzoek naar alternatieven voor en in wetgeving', RegelMaat 2000, nr. 2. p. 70; W. Witteveen & B.M.J. van Klink, 'De
overtuigende wetgever'. in. W.J· Witteveen & B.M.J. van Klink (red.), De overtuigende
wetgever, Deventer: W.E.J. Tieenk Willink 2000, p. 5
15 W.J. Witteveen & B.M.J. van I<link, De sociale rechtsstaat voorbij. Twee ontwerpen voor

het huis van de rechtsstaat, WRR Voorstudies en achtergronden (V 1 1 6) . Den Haag: Sdu
2002, p. 190

16 W. Witteveen & B.M.J. van Klink, 'De overtuigende wetgever'. in: W.J. Witteveen &
B.M.J. van Klink (red.), De overtuigende wetgever, Deventer: W.E.J. Tieenk Willink
2000, P· 5; W.J Witteveen. 'Significant, symbolic and symphonic laws'. in: H. van
Schooten-van der Meer (red.), Semiotics and legislation:jurisprudentiat, institutional and
sociological perspectives, Liverpool: Deborah Charles Publications 1999
17 W. Witteveen & B.M.J. van Klink, 'De overtuigende wetgever'. in: W.1. Witteveen &
B.M.J. van Klink (red.). De overtuigende witgever, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
2000,9 6
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en maatschappelgke actoren verder ontwikkeld k worden.18 Van Klink noemt

in dit verband de open normen ook wel aspiratieve normen. Aspiratieve
normen zijn "rechtsnormen waarvan de betekenis (nog) niet of niet ge-

heel uitgekristalliseerd is in een samenleving, maar die toch fundamentele strevingen of idealen vertegenwoordigen voor die samenleving."'9
Voorbeelden van aspiratieve normen zijn: het discriminatieverbod (artikel I Grondwet) en het gebod zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek (artikel 3 Arbeidsomstandighedenwet I998).
Deze voorbeelden geven uitdrukking aan bepaalde 'idealen' die door de
maatschappij als (zeer) waardevol worden beschouwd. Artikel I van de
Grondwet streeft de gelijkwaardigheid na: burgers moeten in gelijke gevallen gelijk worden behandeld ongeacht ras, godsdienst en geslacht. De
Arbeidsomstandighedenwet I998 beoogt de werknemer te beschermen
tegen gevaren op de werkplek, zodat de gezondheid en veiligheid van een
werknemer niet onnodig in gevaar worden gebracht.
Volgens de communicatieve benadering is het gebruik van communicatieve wetten geen 'wondermiddel' voor elk maatschappelijk probleem. De
open normstelling dient in beginsel tot drie probleemsituaties te worden
beperkt:
I. de wetgever heeft onvoldoende kennis over een bepaald, technisch
ingewikkeld onderwerp in huis om zelf gedetailleerde regels op te
stellen, bijvoorbeeld in het milieurecht (cognitieve aspect);
2. de te reguleren materie is in conceptuele opzicht te complex, zoals
het leerstuk van redelijkheid en billijkheid, eerlijk proces (conceptuele aspect);

3. de materie is in ideologisch opzicht erg beladen, bijvoorbeeld eu-

thanasie (ideologische aspect).
Zodra deze problemen na inwerkingtreding van de wet zich gaandeweg
oplossen, is het de taak van de wetgever om de norm aan te scherpen.
Het is zelfs denkbaar aan de wetgeving meer instrumentele elementen
toe te voegen en hardere sancties aan overtredingen van de norm te verbinden. Echter kan het soms wenselijk zijn om de normstelling open te
houden, het responsieve20 karakter van het recht in stand te houden.

18

W.I. Witteveen & B.M.J. van Klink, De sociale rechtsstaat voorbil.. Twee ontwerpgn voor
het huis van de rechtsstaat, WRR Voorstudies en achtergronden (V 116), Den Haag: Sdu
2002. p. I 93·

'9 B.M.1. van Klink, De wet als symbool. Over wettelijke communicatie en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bb de arbeid, Deventer: W.E.J. Tieenk Willink 1998,
P. 92
2° Er kan flexibel - maar zeker niet onkritisch - worden gereageerd op veranderde opvattingen over recht en rechtvaardigheid in de samenleving. Het idee van responsief
recht is gebaseerd op de theorie van P. Nonet en P. Selznick, Law and Society in Transition. Toward Responsive Law, New Brunswick, NJ: Transaction Publishers 2OOI.
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Binnen de communicatieve benadering spelen zogenaamde interpretatiegemeenschappen een belangrijke rol bij de invulling van (open) normen.
Het begrip interpretatiegemeenschappen wordt in brede zin opgevat: de
interpretatiegemeenschap is een verband van actoren (personen en instituties) dat zich bezighoudt met de uitwerking van een bepaalde communicatieve wet.21 Vaak zijn dat juridische actoren zoals bestuursorganen en
rechters.22
De interpretatiegemeenschap heeft de verantwoordelijkheid om aan deze
open normen een passende invulling te geven. De wet geeft slechts we-

zenlijke, ruim geformuleerde gezichtspunten, maar doet geen definitieve
uitspraken. Deze biedt alleen een denkkader, waarbinnen mogelijke oplossingen voor maatschappelijke problemen gezocht kunnen worden.
Volgens Allot en Van Klink zendt de wetgever op deze manier twee verschillende normen tegelijk uit:23
- de open, aspiratieve norm(en) zelf: deze betreft een materiele norm
of een bepaling ter handhaving of sanctionering (de primaire
norm);
- de opdracht: de opdracht is gericht aan de gehele interpretatiegemeenschap om de norm verder uit te werken en te concretiseren
(de secundaire norm).

Kortom: de communicatieve wetgeving gaat er vanuit dat door een meer
communicatieve stijl van wetgeven, als ook door het gebruik van zelfregulering binnen wettelijke kaders, de wederkerightid tussen wetgeving en
maatschappij kan worden bevorderd. De communicatieve stijl van wetgeven staat voor een open, interactieve en meer horizontale stijl van wetgeven.4 Nadat de open, aspiratieve normen zijn vastgelegd in wetgeving is
het de taak van de interpretatiegemeenschap deze normen nader in te
vullen. De nadruk wordt gelegd op wat zij de juridische interpretatiegemeenschap noemen.

In de communicatieve theorie is er een aantal vragen dat naar mijn mening onderbelicht blijft:
.' Volgens Van Klink moet er voor een 'lidmaatschap' van een interpretatiegemeenschap aan een aantal voorwaarden worden voldaan. In hoofdstuk 2 Interpretaticgemeenschappen zullen deze voorwaarden worden behandeld.
22 B.M.J. van Klink, De wet als symbool. Over wettd(ike communicatie en de Wet gelilke behandeling van mannen err vrouwen b(i de arbeid, Deventer: W.E.I. Tjeenk Willink I998,

P. 94-95·

21 A. Allott, The limits of law, Londen: Butterworths I980; B.M.J. van Klink,

De wet als

symbool. Over wetteliike communicatie en de Wet ggli,ke behandeling van mannen en vrouw£n bij de arbeid. Deventer: W. E.J. Tieenk Willink I998, p. 98

24 W. Witteveen & B.M.J. van I<link, 'De overtuigende wetgever', in: W.J. Witteveen &
B.M.J. van Klink (red.), De overtuigmde wetgever, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
2000, p. 7.
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Is het gebruik van open normen voldoende om van communicatie te spreken ?

Komt de communicatie niet pas tot uitdrukking bij de uitwerking in uitvoering van de open, aspiratieve normen door en tussen de interpretatiegemeenschappen?

Is er daadwerkelilk sprake van gen wederkerige relatie tussen wetgever in
normadressaten zoals de communicatieve theorie stelt? Of is er slechts sprake van een wisselwerking tussen interpretatiegemeenschappen in de maatschappg (sociale werkel(jkheid)? Wat is een interpretatiggemeenschap
precies? Wanneer kan er van gen dergelijkg gemeenschap worden gesproken?
De communicatieve benadering gaat er vanuit dat er sprake is van een
wederkerige relatie tussen wetgeving en normadressaten. Dit wederkerige aspect blijft in de theorie echter onderbelicht. In deze dissertatie zal
nader worden onderzocht of en in hoeverre de uitgangspunten van de
communicatieve benadering kunnen functioneren in de praktijk. Het
onderzoek strekt derhalve verder dan het theoretisch kader van de communicatieve benadering van wetgeven. Het gaat vooral om de betekenis
ervan in de praktijk.
In dit onderzoek wordt aan de hand van een casus, de normering in de
Arbeidsomstandighedenwet I998 het begrip wederkerigheid geanalyseerd, evenals het begrip interpretatiegemeenschappen. Een opmerking
vooraf met betrekking tot de Arbeidsomstandighedenwet 998 is nodig.
Gedurende het promotieonderzoek is er een wetsherziening Arbowet
I998 bijde Tweede Kamer ingediend (deze is nog niet in werking getreden).25 Het hoofdonderwerp van deze dissertatie is de Arbowet 1998 zoals deze gold v66r de wetsherziening; zeker gezien het feit dat de
casestudy (hoofdstuk 5) volledig is gebaseerd op de situatie van de Arbowet I998. De wetsherzieningen zijn, waar nodig, slechts globaal besproken.

In de casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998 wordt met name gekeken naar de interpretatiegemeenschappen (werkgevers, arbodienst en de
Arbeidsinspectie) en hoe deze interpretatiegemeenschappen invulling
geven aan de open normen. De rechter kan tevens als een interpretatiegemeenschap worden beschouwd. Hij houdt zich onder andere bezig
met rechtsvorming. De rechter geeft in zijn jurisprudentie vaak invulling
aan open normen, zoals 'redelijkheid en billijkheid'. Desondanks is in
deze dissertatie bewust gekozen om de positie van de rechter buiten beschouwing te laten. De reden hiervoor zal kort toegelicht worden. De

25
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rechter wordt vaak ingeroepen indien er sprake is van een (juridisch)
conflict. De partijen komen onderling niet tot een tevredenstellende oplossing en vragen de rechter om een uitspraak te doen met betrekking tot
hun conflict. Zo ook op het gebied van het arbeidsrecht en arbeidsomstandigheden. De bestudering van jurisprudentie omtrent open normen
zou hoofdzakelijk de (werk)wijze weergeven van de rechterlijke macht in
die gevallen die voor de rechter verschijnen. Maar hoe zit het met actoren
die niet binnen een rechterlijke organisatie of bestuursrechtelijke organisatie functioneren en ook met open normstellingen te maken krijgen?
Actoren waarbij 'rechtsvorming' niet tot hun dagelijkse werkzaamheden
behoort, maar deze taak wel opgelegd krijgen? Dit onderzoek is derhalve
erop gericht om meer inzicht te verschaffen op de werkwijze van dergelijke actoren.
2

Probleemstelling, onderzoeksmethode en plan van aanpak

Zoals uit het voorafgaande is gebleken, werd de oorzaak van de ineffectieve wetgeving met name gezocht in de eenzijdige verhouding tussen
overheid en normadressaten. In de jaren tachtig heeft men deze eenzijdige relatie proberen te relativeren. In verschillende theorieen heeft men
gepoogd de voorheen verticale gezagsverhouding meer te horizontaliseren,26 dat wil zeggen meer communicatie en interactie met normadressaten. De achterliggende gedachte was het draagvlak te vergroten door
normadressaten meer bij de besluitvorming te betrekken, hetgeen de effectiviteit ten goede zou komen. De communicatieve benadering van
wetgeven is een theorie die op deze veranderde 'denkwijze' inspeelt,
wordt opgevat als een alternatief voor instrumentele sturing binnen wetgeving en primair is gebaseerd op interactie en overleg.
De communicatieve stijl van wetgeven veronderstelt een "voondurende
tweezjdige inzet, zowel van de kant van de wetgever als van (een deel van) de
rechtsgemeenschap" [cursivering, A.A.].27 De wetgever dient 66n of meer
waarden vast te leggen die van fundamentele betekenis zijn voor de
rechtsgemeenschap, maar waarvan de betekenis niet vaststaat. Deze
waarden worden in rechtsnormen vertaald en nemen de vorm aan van
open, aspiratieve normen en bieden ruimte voor interpretatie en discussie. Volgens Witteveen en Van I<link krijgt de wetgeving hierdoor een

26

Volgens Burkens en Stoink is de verhouding tussen overheid en burger veranderd.
namelilk van verticale gezagsverhoudingen naar horizontale gezagsverhoudingen
waarin de overheid als gelijkwaardige partner optreedt. Zie M. Burkens & F. Stroink,
'Sociale verzorgingsstaat en consensuele besluitvorming', Nederlands Juristenblad

1980, nr. 29. p. 743750
27 W. Witteveen & B.M.J. van Klink, 'De overtuigende wetgever'. in: W.J Witteveen &
B.M.J. van Klink (red.). De overtuigende wetgever, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
2000, p. 6.
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responsief28 karakter: er kan flexibel - maar zeker niet onkritisch - worden gereageerd op veranderde opvattingen over recht en rechtvaardigheid
in de samenleving.29 Nadat de open, aspiratieve normen zijn vastgelegd
in wetgeving is het de taak van de interpretatiegemeenschap deze normen nader in te vullen. De nadruk wordt in de communicatieve benadering gelegd op de juridische interpretatiegemeenschap.
De Arbeidsomstandighedenwet I998 (Arbowet I998) is in de terminologie van de communicatieve benadering een communicatieve wet. De Arbowet I998 bevat tal van open (aspiratieve) normen die door de (sociale)
praktijk nader dienen te worden ingevuld en uitgevoerd. Volgens de Ar-

beidsomstandighedenwet I998 zijn werkgevers verplicht om een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren en zodoende ziekteverzuim,
arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten te voorkomen. Werkgevers en
werknemers dragen samen de verantwoordelijkheid voor het systematisch verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de onderneming of de
organisatie. De aspiratieve norm van de Arbowet I998 wordt verwoord in
artikel 3: het gebod zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid op de
werkplek.
Het doel van dit onderzoek is de werking van de communicatieve benadering in de praktijk te onderzoeken aan de hand van de casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998. Er is weinig (empirisch) onderzoek
bekend over de werking van de communicatieve benadering in een nietjuridische omgeving. De communicatieve benadering is niet onbetwist.
In de literatuur is door verscheidene auteurs kritiek geuit over men name
de houdbaarheid van de theorie.3° Deze dissertatie heeft niet als doel om
een oordeel te vellen over de houdbaarheid van de communicatieve be-

Het idee van responsief recht is gebaseerd op de theorie van P. Nonet en P. Selznick,
Law and Society in Transition. Toward Responsive Law, New Brunswick, NJ: Transaction
Publishers 200I.
29 W. Witteveen & B.M.J. van Klink. ' De overtuigende wetgever'. in: W.J. Witteveen &
B.M.J. van Klink (red.). De overtuigende wetgiver, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
2000, p. 7.
1°
H. Lindahl, 'Communicatieve wetgeving en volkkssouvereiniteit'. in: W.J· Witteveen
& B.J.M. van Klink, De overtuigende wetgever, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000, B
I73-I88; P. Westerman, 'Some objections to an aspirational system of law', in: N. Zeegers, W.J. Witteveen & B.J.M. van Klink, Social and symbolic #cts of legislation under
the rule of law, Lewiston: The Edwin Mellen Press 2005, P. 299-3IL J· Griffith. 'An introduction in eight propositions to the social working approach to legislation'. in: N.
Zeegers, W.J. Witteveen & B.J.M. van Klink, Social and symbolic #cts of legislation undir the rule oflaw, Lewiston: The Edwin Mellen Press 2005, P 299-3I5; J.N. Stambuis,
Conjlicting interests in corporate regulation. An exploration of the limits of the interactionist
approach to legislation in employee participation and corporate governance. Enschede:
z8

Gildeprint Drukkerijen 2006;
imegen: Ars Aequi Libri I996

1

Griffiths (red.), De sociale werking van recht, Ni-
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nadering, maar de communicatieve benadering illustreren aan de hand
van de casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998.
Van Klink heeft in zijn dissertatie de casestudy Wet gelijke behandeling
van mannen en vrouwen bij de arbeid (WGB) onderzocht. Hij heeft onderzocht of de leden van een interpretatiegemeenschap de basisconsensus van de WBG delen. De wet schrijft een te hanteren 'communicative
framework' voor waarbinnen de leden van de interpretatiegemeenschap
invulling geven aan de aspiratieve norm 'gelijkheid'. De ondervraagde actoren]l in de casestudy WGB zijn van mening dat de WGB voldoende
normatieve houvast biedt. Tevens concludeert Van Klink in zijn dissertatie dat de interpretatiegemeenschap die door de WGB wordt geconstitueerd voldoende inclusief is. De geinterviewde actoren bevestigen dat de
wet een communicative«»amework aandraagt "met behulp waarvan de discussianten zinvol van mening kunnen verschillen over de betekenis van
gelijkheid".12 Het empirisch onderzoek van Van Klink speelt zich hoofdzakelijk af in een juridische setting, namelijk bij de Commissie gelijke
behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid (CGB m/v).
De uitkomsten uit de studie van Van Klink kunnen interessante verklaringen opleveren voor de uitkomsten van de casestudy Arbeidsomstandighedenwet 12998 die in deze dissertatie is verricht. In de conclusie zal
een terugkoppeling worden gemaakt met de resultaten van Van Klink om
zodoende de verkregen resultaten uit de casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998 te verklaren. De terugkoppeling is geen systematische vergelijking, maar dient slechts om mogelijke verklaringen tegen het licht te
houden van de uitgangspunten van de communicatieve benadering van
wetgeven.

2.I

Probleemstelling en onderzoeksvragen

Men kan stellen dat de communicatieve benadering er vanuit gaat dat er
een zekere wederkerige relatie tussen wetgever en normadressaten bestaat en dat interpretatiegemeenschappen bij de invulling van de communicatieve wetgeving een belangrijke rol spelen. In de communicatieve
11 Van Klink heeft IO zaken onderzocht die bij de Commissie gelijke behandeling in behandeling waren. Hij heeft de verzoekende partijen en de wederpartilen geinterviewd
om hun standpunten in kaart te brengen en de gevolgen die de inschakeling van de
Commissie heeft gehad voor de desbetreffende partijen. Tevens heeft Van Klink een
aantal deskundigen geinterviewd over de algemene betekenis van de Commissie en
haar oordelen. De ondervraagde deskundigen ziin: een beleidsmedewerkster die bil
de totstandkoming van de WGB was betrokken, een drietal advocaten en een aantal
leden van de verschillende Commissies gelijke behandeling (de CGB-oud, CGBO

(burgerlijke openbare diensten) en huidige CGB)

12 B.M.J. van Klink, De wet als symbool. Over wetteljkg communicatic en de Wet geljke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid, Deventer: W.E.J. Tjeenk
Willink I998,
P· 4II,
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theorie staat een tweetal begrippen centraal die ik aan de hand van de
Arbeidsomstandighedenwet I998 nader zal uitwerken, te weten: interpretatiegemeenschappen en wederkerigheid. Door de begrippen interpretatiegemeenschappen en wederkerigheid diepgaander uit te werken, lijkt de
verwachting gerechtvaardigd een beter zicht te krijgen op de probleem-

stelling:

Hoe worden de open normen uitgewerkt door de interpretatiege-

meenschappen en kan er daadwerkelijk worden gesproken van een
wederkerige relatie tussen wetgeving en maatschappij zoals de communicatieve theorie stelt?
Voor de beantwoording van deze probleemstelling zal in de casestudy
Arbeidsomstandighedenwet I998 worden nagegaan hoe de actoren binnen de casestudy open normen uitwerken en of de doelstellingen die aan
de Arbowet I998 ten grondslag liggen in de casestudy gerealiseerd worden. Tevens wordt nagegaan in hoeverre de elementen - die aan de begrippen interpretatiegemeenschappen en wederkerigheid ten grondslag
liggen - in de casestudy zijn terug te vinden. De onderzoeksvragen die in
de casestudy centraal staan zijn:
- Welke actoren zijn betrokken binnen de systematiek van arbeidsomstandigheden?
- Hoe zijn de verhoudingen binnen de onderneming geregeld? Wat
is de verhouding tussen de ondernemingen en instantie arbodienst
en Arbeidsinspectie?
- Op welke wijze gaan de verschillende actoren met open normen
om?
- In hoeverre komen de kenmerken van wederkerigheid terug in de
casestudy Arbeidsomstandighedenwet I9982
- In hoeverre wordt de vrijheid om open normen nader in te vullen,
uit te werken en uit te voeren beperkt door de 'omgeving' van de

onderneming en/of instelling?
- In hoeverre wordt rekening gehouden met de belangen en positie
van de verschillende actoren binnen de systematiek van de arbeidsomstandigheden?

2.2 Onderzoeksmethode
De dissertatie bestaat uit drie onderdelen: theorie, empirie en de koppeling van theorie met de empirie.
In het theoretisch deel zijn de begrippen interpretatiegemeenschappen
en wederkerigheid op basis van literatuurstudie verder uitgewerkt. In de
literatuurstudie is gebruikt gemaakt van rechtstheoretische, wetgevingstheoretische en rechtssociologische literatuur. De communicatieve benadering van wetgeving dient als rechtstheoretisch vertrekpunt van het onderII
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zoek. Deze theorie beoogt de communicatiestromen van wetgeving via
dialoog te stimuleren. Aangezien wetgevingsvraagstukken en wetgevingstechnieken in het onderzoek van belang zijn, is tevens gebruik gemaakt
van wetgevingstheorieen. De bestudering van wetgevingsvraagstukken
heeft met name betrekking op open normstelling en alternatieven v66r
en in wetgeving. In het rechtssociologisch onderzoek staat het feitelijk
functioneren van het recht in de (sociale) praktijk centraal en is derhalve
geschikt om de werkwijze van interpretatiegemeenschappen in de praktijk te bestuderen: hoe gaan interpretatiegemeenschappen om met open
normen?

In het tweede deel van de dissertatie omvat een casestudy, de Arbeidsomstandighedenwet I998. Het betreft een onderzoek in drie grote bedrijven
en drie middelgrote bedrijven. Onder een groot bedrijf wordt verstaan
een bedrijf met Ioo of meer werknemers in dienst. Wanneer in een bedrijf tussen de IO en de 99 mensen werkzaam zijn spreken we van een
middelgroot bedrijf. Kleine bedrijven zijn bedrijven waar minder dan IO
werknemers in dienst zijn. Het aantal werknemers is gebaseerd
op definitie die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert bij het

verzamelen en bewerken van statistieken.
Het doel van de casestudy is om het proces van beleidsvoering te analyseren waarbij de achterliggende grondslag van het beleid een wet met open
normstelling betreft. In het proefschrift is de Arbeidsomstandighedenwet
I998 gekozen die als vertrekpunt voor de casestudy dient. De Arbowet
I998 is een wet waarbij bewust is gekozen voor open normstelling en
voor de 'beleidsvrijheid' voor ondernemingen. De wet biedt derhalve
goede mogelijkheden om het proces en werkwijze van bedrijven met

open normen te analyseren.
De keuze van te participeren bedrijven is bepaald aan de hand van de
grootte van het desbetreffende bedrijf. De variatie in grootte van een bedrij f is noodzakelijk om een meer evenredig beeld te krijgen omtrent het
beleidsproces. Een groter bedrijf kan namelijk minder moeite hebben
met de invulling van open normstellingen dan een middelgroot en klein
bedrijf.33

Zoals eerder is aangegeven, beoogt dit proefschrift het proces te achterhalen dat open normstellingen doorlopen in een onderneming. De open
norm wordt in het bedrijf nader ingevuld, uitgewerkt en uitgevoerd.
31 C. Sunstein, 'Problems with rules', Cal(/bmia Law Review
I995, nr. 4, P· 958-959· In
de literatuur wordt de verhouding tussen economie en recht "Economic theory of regulation" genoemd. Zie: R.A. Posner, 'Theories of economic regulation', The Bell
journal ofeconomics and management science I974· nr. 2, P· 335-358; G.J. Stigler, 'The
theory of economic regulation', The Bell journal of economics and management science
I971, nr. I. p. 3-21.
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Hierbij kunnen meerdere (bedrijfseigen) aspecten een rol spelen. De actoren c.q. interpretatiegemeenschappen die bij het proces een belangrijke
rol spelen, zijn met name verbonden aan het bedrijf, te weten de werkgever en de werknemers. In ondernemingen met meer dan 50 werknemers
is tevens een Ondernemingsraad (OR) aanwezig die de belangen van de
werknemers binnen het bedrijfvertegenwoordigt.34 De Arbodienst is een
instantie die werkgevers adviseert op het gebied van arbeidsomstandigheden, verzuim en reintegratie. Tevens begeleidt de arbodienst verzuimende medewerkers bij het reintegratieproces. Deze adviezen kunnen
concreet en technisch, maar ook beleidsmatig van aard zijn. Binnen de
systematiek van de arbeidsomstandigheden is er ook een controlerende
instantie aanwezig; de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie is belast
met het toezicht op en de handhaving van arbowetgeving en arboregelgeving.
Gelet op het bovenstaande en op het in kaart brengen van het beleidsproces binnen een onderneming zullen de volgende actoren een centrale positie innemen in het onderzoek: de werkgever, de werknemers (al dan
niet vertegenwoordigd in een ondernemingsraad), de arbodienst en de
Arbeidsinspectie. Deze actoren spelen een rol bij het opstellen van het
arbobeleid en diens proces binnen het bedrijf. Het zijn ook deze actoren
die de open normstelling dienen te interpreteren en daaraan invulling
geven.
2.2.1 Selectie ondernimingen

De casestudy is uitgevoerd binnen de sector Transport en Vervoer. In tegenstelling tot andere sectoren (bijvoorbeeld Bouw), is binnen de sector
Transport en Vervoer geen (emiprisch) onderzoek bekend naar de werking van (open) normen. Binnen deze sector is gekeken naar logistiek en
openbaar vervoer. Het arborisico 'werkdruk' is voor deze sector kenmerkend. In de Arbowet I998 zijn geen nadere bepalingen opgenomen
waaruit blijkt wat de ondernemingen moeten ondernemen om dit risico
tegen te gaan. De ondernemingen hebben een eigen verantwoordelijkheid om het arborisico op te lossen zodat het geen schade toebrengt aan
de gezondheid van de weknemers. Ondernemingen dienen hieromtrent
een beleid te voeren en een plan van aanpak op te stellen om werkdruk te
voorkomen.
Een ander element dat een rol heeft gespeeld bij de keuze is dat de ondernemingen niet functioneren in een juridische omgeving, maar juist in
economische setting waar concurrentie een grote rol speelt. Het is interessant om te onderzoeken op welke wijze dergelijke actoren met open
normen omgaan en in hoeverre zij hieraan invulling geven.

34

Artikel 2 lid I Wet op de ondernemingsraden.
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Alvorens ondernemingen te benaderen zijn verkennende en inventariserende gesprekken gehouden. Deze gesprekk hadden als doel een eerste
en
indruk te krijgen in het proces van arbobeleidvoering in de praktijk. De
gesprekken dienden tevens als basis voor het samenstellen van een vragenlijst. De verkennende interviews zijn met vier personen gehouden die
in hun dagelijkse werkzaamheden te maken krijgen met arbeidsomstandigheden binnen een organisatie.
Een verkennend interview is gehouden met het hoofd van P&0 van de
Universiteit van Tilburg om een indruk te krijgen op welke wijze binnen
een organisatie met arbeidsomstandighedenvraagstukken wordt omgegaan. Daarnaast zijn inventariserende gesprekken gehouden met een arboconsulente. Zij heeft ervaring met het functioneren van
arbeidsomstandighedenbeleid in midden- en kleinbedrijven. De arbodienst ArboUnie is gedurende de inventariserende fase benaderd om tevens inzicht te krijgen op de taken van een arbodienst en de relatie
tussen een arbodienst en ondernemingen. Een medewerk
er bij TNO Arbeid is tevens benaderd. TNO Arbeid verricht namelijk veel onderzoek op
het terrein van arbeidsomstandigheden en arbotechnische vraagstukken.

Bij de selectie van de zes ondernemingen heeft een aantal elementen een
rol gespeeld. Allereerst was het van belang dat om zowel grote, middelgrote en kleine ondernemingen worden onderzocht. Dit is van belang om
variatie aan te brengen tussen de ondernemingen in bedrijfsgrootte en
beschikbare capaciteit. Deze variabelen zouden wel eens verschil kunnen
maken bij de te verkrijgen resultaten.35 De selectie van middelgrote en
kleine bedrijven is willekeurig geschied. De reden hiervoor is het
gebrek
aan medewerking door midden- en kleine bedrijven. De medewerking
van de ondernemingen die wel bereid waren om deel te nemen aan het
onderzoek is derhalve met beide handen aangegrep
en. Naast de zes ondernemingen zijn tevens een arbodienst en de Arbeidsinspectie geinterviewd. Gezien het tijdsbestek was het niet mogelijk om een groter aantal
ondernemingen of een andere sector te onderzoeken.
Bij de behandeling van de casestudy zijn eerst de grote ondernemingen
onderzocht. Bij grote ondernemingen kan het beleidsproces beter zichtbaar zijn, gezien de grotere mate van activiteit omtrent het arbobeleid.16
Deze activiteit is afhankelijk van een drietal variabelen, te weten:
- grootte bedrijf
- publieke zichtbaarheid

- veiligheid

15 P.G. Swanborn, Case-study's: Wat, wanneer en hoc?, Amsterdam/Meppel: Boom I996,
16
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bedrijf heeft capaciteiten en gespecialiseerd personeel in dienst
om uitvoering te (kunnen) geven aan arbobeleid. Indien een onderneming publiek zichtbaar is, kan dat ertoe leiden dat de onderneming meer
Een groot

wordt aangespoord om een goed arbobeleid te hebben. Tevens dient de
veiligheid voor de werknemers een belangrijke rol te spelen binnen het
bedrijf om bedrijfsongelukken te voorkomen.
In de casestudy is de kwalitatieve onderzoeksmethode gehanteerd. Aangezien het onderzoek beoogt het verloop van een beleidsproces te achterhalen, zijn diepgaandere contacten en vragen nodig. De methode van
interviews leent zich daarvoor het beste, op deze wijze kan meer inzicht
worden verkregen in de organisatie van de ondernemingen en instellingen. De respondenten bij de onderzochte ondernemingen zijn verantwoordelijk voor personeel en organisatie (P&0) binnen de onderneming
waaronder arbeidsomstandigheden. De respondenten bij de arbodienst
en de Arbeidsinspectie zijn verantwoordelijk voor de advisering resp. toezicht bij de ondernemingen die werkzaam zijn binnen onder andere de
sector Transport en Vervoer.
Bij de interviews is gebruik gemaakt van semi-gestructureerde vragenlijsten. Bij het afnemen van de interviews is een aantal onderwerpen besproken om zodoende goed inzicht te krijgen in het beleidsproces van de
ondernemingen. De onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn:
- de onderneming en positie van de geinterviewde
- het arbobeleid binnen de ondernem
- verhouding tussen arbodienst en ing
Arbeidsinspectie
- arborisico's binnen de
onderneming
- naleving eigen beleid binnen
onderneming
- overleg op brancheniveau, Ondernemingsraad en vakbonden
- visie en ervaring met Arbeidsomstandighedenwet I998
Bij de interviews met de arbodienst en de Arbeidsinspectie zijn de volgende onderwerpen besproken:

- organisatie en werkwijze
- relatie van de instelling met de ondernemingen en eventuele samenwerking met andere instantie
- proces bij (signalering van) arborisico's
- ervaringen met de naleving van arbobeleid bij ondernemingen
- visie en ervaring met Arbeidsomstandighedenwet I998
- arbobeleid binnen eigen organisatie

2.3 Respondenten
De grote concerns waarvan personen geinterviewd zijn, zijn: Nederlandse Spoorwegen (NS) (senior adviseur P&0), TPG Post (medewerker facilities en voormalig arbocoDrdinator) en Conneicdon (medewerker P&0).
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De NS en TPG Post zijn geselecteerd vanwege een soort gelijke geschiedenis; beiden zijn in het verleden staatsbedrijven geweest en beiden zijn
geprivatiseerd.37 Tevens zijn de twee bedrijven de grootste (particuliere)
werkgevers van Nederland. Op het gebied van bus- en taxivervoer in Nederland is Connexxion een van de grootste werkgevers en derhalve is er
voor gekozen om Connexxion in dit onderzoek te betrekken. Doordat de
ondernemingen veel werknemers in dienst hebben, biedt dit een representatief inzicht in de beleidvoering omtrent arbobeleid binnen de onderdelen logistiek en openbaar vervoer.
Bij de middengrote en kleine bedrijven was het moeilijker om medewerking te krijgen bij de uitvoering van het onderzoek. Er is geprobeerd om
een aantal kleine bedrijven te benaderen, maar deze wilden niet aan het
onderzoek meewerken aangezien zij "geen interesse in arbo" hadden of
"geen tijd" hadden voor een interview. De middelgrote bedrijven die bereid waren om aan het onderzoek mee te werken zijn: Stationtaxi, FarmTrans en Rotax. Deze bedrijven zijn a-select gekozen. Aan de hand van de
telefoongids zijn diverse bedrijven in de regio Brabant op het gebied van
transport en taxivervoer benaderd waarbij om medewerking is verzocht
aan het onderzoek. De respondenten bij de middelgrote ondernemingen
zijn: bedrijfsleider (Stationtaxi), manager operationele zaken (Rotax) en
manager P&0 (FarmTrans).
Naast de bedrijven zijn tevens medewerkers van een arbodienst (manager
projecten en advies ArboNed) en de Arbeidsinspectie (teamleider Commerciale dienstverlening regio Zuid-Oost) geinterviewd. Deze instellingen is door de Arbowet I998 een aantal taken opgedragen. De arbodienst
fungeert als een adviesorgaan voor het bedrijfsleven en de Arbeidsinspectie heeft toezicht en naleving als takenpakket.
Zoals reeds gezegd, ligt de verantwoordelijkheid van het arbobeleid bij de
werkgever en de werknemer (art. 3 Arbowet I998). Er is voor gekozen om
personen van de ArboNed en de Arbeidsinspectie tevens te interviewen
om te bepalen in hoeverre zij 'invloed' hebben op de invulling, uitwerking en uitvoering van open aspiratieve normen van de Arbowet I998.
De respondenten zijn in de periode van februari tot en met oktober 2005
geinterviewd.

2.4 Opzet
Het theoretisch deel van deze dissertatie wordt in de hoofdstukken 2 en 3
besproken. In deze hoofdstukken zijn de begrippen interpretatiegemeenschappen en wederkerigheid aan de hand van literatuurstudie verder uitgediept om te komen tot een definitie.

I7·000 werknemers in dienst. TNT Post
heeft 80.000 werknemers en bij Connexxion zijn I 3.000 werknemers werkzaam.

17 De Nederlandse Spoorwegen heeft ongeveer
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Het empirisch deel heeft betrekking op de casestudy Arbeidsomstandighedenwet i998 (hoofdstukken 4 en 5). In het vierde hoofdstuk wordt de
(wets)systematiek van de Arbeidsomstandighedenwet I998 geschetst. De
Arbeidsomstandighedenwet I998 zal tevens als casestudy dienen. Op basis van interviews in de praktijk met betrokken partijen18 wordt bezien
hoe invulling wordt gegeven aan de open normen van de Arbeidsomstandighedenwet I998 (hoofdstuk 5).
In het laatste deel worden de gegevens van de casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998 geanalyseerd (hoofdstuk 6). In dit hoofdstuk worden
de verkregen gegevens uit de casestudy met de theoretische assumpties
(hoofdstukken 2 en 3) vergeleken, waarna conclusies zullen worden getrokken (hoofdstuk 7).
Het onderzoek is in augustus 2006 afgerond. Ontwikkelingen na deze
datum zijn niet in deze dissertatie verwerkt.39

38
Werkgever, arbodienst en de arbeidsinspectie.
19 In december 2006 is de dissertatie van J.N. Stamhuis over de interactionistische wetgevingstheorie verschenen. Ten tiide van de afronding van deze dissertatie kon geen
kennis worden genomen van het onderzoek van Stamhuis. J.N. Stamhuis, Conjlicting
interests in corporate regulation. An exploration of the limits of the interactionist approach
to legislation in employee participation and corporate governance. Enschede: Gildeprint

Drukkerijen 2006.
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Deel I
Theoretisch deel:
Uitwerking van de begrippen
'interpretatiegemeenschappen' en 'wederkerigheid'

HOOFDSTUK 2
INTERPRETATIEGEMEENSCHAPPEN

I Inleiding
Regels zijn in het maatschappelijk verkeer onmisbaar. Ze bieden (juridische) zekerheden die nodig zijn om het verkeer tussen burgers onderling, tussen burgers en overheden en tussen overheden in goede banen
te leiden. De complexiteit en/of omvang van regels kunnen echter aan
een doelgerichte aanpak van maatschappelijke problemen in de weg
staan: De huidige regering wil de doeltreffendheid van het overheidsoptreden vergroten en de burgers en bedrijven meer ruimte geven voor eigen keuzes en verantwoordelijkheden. Om dit doel te bereiken wil de
regering het aantal regels en de daarmee samenhangende administratieve lasten verminderen. Tevens beoogt de regering door middel van andere (beinvloedings)instrumenten de effectiviteit van regels te verhogen. 2
In de wetgevings- en rechtstheorie is gezocht naar alternatieve vormen
van wetgeving om onder andere de effectiviteit van wetgeving te stimuleren. E6n van de theorieen is "de communicatieve benadering van wetgeven". Binnen de communicatieve benadering spelen zogenaamde
(juridische) interpretatiegemeenschappen een centrale rol. In dit hoofdstuk wordt het begrip 'interpretatiegemeenschap' verder uitgewerkt. Leidende vragen hierbij zijn: wat is een interpretatiegemeenschapP Wat zijn
de verschillende visies omtrent het begrip? Wat is de functie van een interpretatiegemeenschapP Dit hoofdstuk heeft als doel om een analytisch
kader te ontwikkelen omtrent het begrip interpretatiegemeenschap,
waarbij het begrip wordt gedefinieerd en een overzicht wordt weergegeven van de verschillende spanningsvelden waarmee een interpretatiegemeenschap te maken kan krijgen.
Paragrafen 2 en 3 hebben ten doel bestaande theorie omtrent het begrip
'interpretatiegemeenschap' te bespreken om vervolgens tot een definitie
te komen. Om te beginnen worden er drie ideaaltypen van interpretatiegemeenschappen besproken (paragraaf 2). Vervolgens wordt er een be'

z

Op de beleidsterreinen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is er sprake van
een groot aantal regels. De beleidsterreinen van SZW zijn: arbeidsmarkt en bijstand,
arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en sociale verzekeringen. Het betreft
circa 55 wetten, 85 algemene maatregelen van bestuur en I50 ministeriele regelingen.
Het ministerie van SZW heeft een aantal actieplannen opgestart om wet- en regelgeving te reduceren. Een van de actieplannen is het reduceren van administratieve lasten in het kader van de arbeidsomstandigheden. Zie <http//:home.szw.nl>.
Zie: P.F. van der Heijden, Advies van de Commissie Bruikbare Rechtsorde: bruikbare
rechtsorde, Den Haag Sociaal-Economische Raad 2005
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schrijving gegeven van de betekenis die de communicatieve benadering
van wetgeven verbindt aan het begrip interpretatiegemeenschap (paragraaf 3). Paragrafen 4 en 5 dienen ertoe om te bepalen vanuit welke invalshoek de casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998 wordt
bestudeerd. In paragraaf 4 wordt de invalshoek van de communicatieve
benadering van wetgeven behandeld, namelijk: inclusiviteit van interpretatiegemeenschappen. Vervolgens wordt er een eigen invalshoek ontwikkeld:
diversiteit van inte,pretatiegemeenschappen. In paragraaf 5 wordt de invalshoek van diversiteit nader uitgewerkt. Tot slot zal het hoofdstuk worden
afgesloten met een conclusie en daarop gebaseerde onderzoeksvragen
(paragraaf 6).

2

Ideaaltypen van interpretatiegemeenschappen

Alvorens de ideaaltypen van interpretatiegemeenschappen te bespreken,
zal eerst stil worden gestaan bij het oorspronkelijke idee omtrent het begrip 'interpretive community' of 'interpretatiegemeenschap'. Het begrip
is ontwikkeld door literatuurwetenschapper Stanley Fish.1 Het is een theoretisch concept dat onderdeel uitmaakt van zogenoemde reader-response
criticism. Fish is van mening dat de betekenis van een tekst niet ingesloten zit in de tekst zelve maar in de lezer ofwel "the reading community".
Het is de lezer die gestalte geeft aan de tekst, zowel aan de vorm van de
tekst als diens inhoud. Fish stelt derhalve dat het de lezer is die de tekst
schrijft. Volgens Fish's theorie is de betekenis van een tekst afhankelijk
van de sociale context waarin de lezer zich bevindt. De sociale/culturele
context heeft invloed op wat zowel de letters (woorden) betekenen als op
de wijze waarop deze woorden geinterpreteerd dienen te worden. Tevens
is hij van mening dat we teksten interpreteren omdat we onderdeel uitmaken van een 'interpretive community' dat aangeeft op welke wijze we
de tekst lezen.
Het leerstuk omtrent interpretatiegemeenschappen is door verschillende
wetenschappers naar andere disciplines vertaald.4 Zo hebben Witteveen
en Van Klink een sociaal-juridische invulling gegeven aan het begrip 'interpretive community' die afwijkt van Fish's definitie. De betekenis die
de communicatieve benadering van wetgeven geeft aan het begrip interpretatiegemeenschappen zal in paragraaf 3 uitgebreider worden besproken. In de volgende paragraaf zullen eerst de ideaaltypen van
interpretatiegemeenschappen worden beschreven.

1 S. Fish,

Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities, Cam-

bridge. Mass.: Harvard University Press 1980.
4 Zie o.a: R. Dworkin, 'Law as interpretation', Critical Inquiry I982, vol. 5 nr. I, p. I79200. Fish heeft op dit artikel kritiek geuit; S. Fish, 'Working in the Chain Gang: interI)retation in the law and in literary criticism', Critical Inquiry I982. vol. 9, nr. I, p
2OI-2IG.
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2.I

Ideaaltypen: Imperium, Communitas en Res Publica

Interpretatiegemeenschappen worden door Witteveen onderverdeeld in
drie ideaaltypen.5 Deze ideaaltypen omschrijft hij met de namen: Imperium, Communitas en Res Publica.6 Deze drie modellen van de interpretatiegemeenschap zijn "sociale constructies, ideologische settings van de
wenselijke kenmerken van het wetgevingsproces en de belangrijkste actoren die daarbij betrokken zijn".7 Ofwel de ideaaltypen zijn (gedurende
het wetgevingsproces) projecties van de wetgever van het 'beoogd' publiek die hij idealiter wil bereiken.
Bij het model Imperium wordt er verondersteld dat de maatschappij bestaat uit "individual subjects of a superior political authority".8 Het Imperiummodel benadrukt een verticale relatie tussen een politieke autoriteit
en elke ondergeschikte persoon. Binnen het Imperiummodel bestaan
geen gedeelde normen en waarden; geen solidariteit tussen leden van
een reeds geconstitueerde sociale groep. De burgers van het Imperium-

model zijn hoofdzakelijk individuen die beschermd worden door het
recht en tegen onrechtmatige inbreuk op hun vrijheden door de autoriteiten. De ideale interpretatiegemeenschap in het model van Imperium is
(...) taken to be united, not in culture or in morals, but in process and in concomitant process values; the idea of the legislative process is one of an endless cycle from election to election. The law, in such a system. becomes an
instrument of expressed political power; it is instrumental, incremental and
malleable.9

5

Het ideaaltype is geen weergave van een stuk concrete werkeliikheid, maar een intellectuele constructie die de essentiele kenmerken van een verschijnsel of een situatie
probeert te vatten. Max Weber (I864-1920) gebruikte in ziin sociologie het ideaaltype
als hulpmiddel om verschijnselen of ontwikkelingen in de samenleving (of verschillende samenlevingen) met elkaar te vergelijken (M. Weber, Gezag en bureaucratic, A.
Van Braam, Rotterdam: Universitaire Pers Rotterdam I 972, p. 2I)
6 De Communitas (Community) en de Imperium ziin gebaseerd op Cotterrell's rechtsfilosofische visie van de Anglo-Amerikaanse maatschappii. Witteveen past Cotterrell's
concept toe op de Nederlandse situatie. R. Cotterrell. Law's community. Legal theory in
sociological perspective. Oxford: Clarendon Press I995· hoofdstuk II.; W. Witteveen, 'Interpretive communities and symbolic effects', in: N. Zeegers, W. Witteveen & B. van
Klink (red.). Social and Symbolic 1 :cts of Legislation under the Rule of Law. Lewiston,
NY: The Edwin Mellen Press 2005. P. 32I
7 W. Witteveen, 'Interpretive communities and symbolic effects', in: N. Zeegers, W.
Witteveen & B. van Klink (red.), Social and Symbolic El»Cts of Legislation under the Rule
of Law, Lewiston, NY: The Edwin Mellen Press 2005· P· 32I.
8 R. Cotterrell, Law's community. Legal theory in sociological perspective, Oxford: Clarendon Press 1995, P· 223·

9 W. Witteveen, 'Interpretive communities and symbolic effects', in: N. Zeegers, W.
Witteveen & B. van Klink (red.), Social and Symbolic Efects of Legislation under the Rule
of Law, Lewiston, NY: The Edwin Mellen Press 2005· P· 327.
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Het model van Imperium heeft duidelijk verwoorde 'bevelen' en vermijdt
het gebruik van open normen. Regels dienen zo duidelijk mogelijk te zijn
en zo weinig mogelijk ruimte voor interpretatie over te laten.

Het Communitasmodel gaat uit van "een moreel samenhangende organisatie van politiek autonome mensen".1° De deelnemers van deze interpretatiegemeenschap worden beschouwd als volwaardige leden van de
Communitas en hebben dezelfde waarden. Het Communitasmodel legt
de nadruk op een "horizontal relationship of natural, spontaneous, or
freely chosen association between individuals and between social groups
on the basis of values held in common".II Het ideaaltype van een interpretatiegemeenschap binnen het Communitasmodel veronderstelt een
overeenstemming en overtuiging bij de deelnemers over de doeleinden
van wetgeving.
Communitas assumes the members to be equal among themselves and, consequently, to participate actively in the elaboration of the group norms the
legislator refers to through the open norms of the law.'2

Overeenstemming kan worden bereikt voor zover de waarden van "social
life" worden gedeeld en er in grote mate sprake is van "social harmony".
De gemeenschappelijke waarden zijn ontleend aan een gemeenschappelijke geschiedenis. De gemeenschap heeft in de loop van de tijd zijn eigen identiteit ontwikkeld. De interpretatiegemeenschap van de
Communitas stelt dat "community life is actually prior to the legislative
process".

Het derde model is de Res Publica. In dit model staat de interactionistische theorie van het recht centraal. In tegenstelling tot Communitas en
Imperium is de interpretatiegemeenschap van de Res Publica noch een
groep van individuen onder een legitiem gezag noch een homogene
groep, maar het is een gemeenschap in wording.
The kind of community that would be a true Res Publica is never fully constituted; it is always in the process of emerging from constraints, mutual dependencies, distortions in communication; it has to struggle perennially
against arbitrary power relations and it is always in need of better knowledge
on which to base sound decisions. While Imperium and Communitas project
the ideal interpretive community as somehow a real entity, already constiR. Cotterrell, Law's community. Legal theory in sociological perspective, Oxford:
Clarendon Press 1995· P. 223
"
R. Cotterrell, Law's community. Legal theory in sociological perspective, Oxford: Clarendon Press 1995, P. 223
12 W. Witteveen, 'Interpretive communities and symbolic effects', in: N. Zeegers, W.
Witteveen & B. van Klink (red.). Social and Symbolic I ects of Legislation under the Rule
of Law, Lewiston, NY: The Edwin Mellen Press 2005, P· 325·

'° Ibid..324;
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tuted, Res Publica accepts it as

a

useful social fiction, acknowledging its vir-

tual nature.'3

De interpretatiegemeenschap binnen het Res Publica-model overlegt in
publieke forums over wenselijke politieke koersen en over hoe zij de regels willen naleven. Witteveen erkent dat dit een geidealiseerde visie van
een interpretatiegemeenschap is. Desondanks is hij van mening dat het
Res Publica-model een bijdrage kan leveren om een aantal wezenlijke
verschillen met het Imperium- en Communitasmodel te verklaren. In het
Imperiummodel zijn de individuen geisoleerd en onderwerpen zij zich
aan de "political authority", terwijl de leden van het Res Publica-model
zowel de persoonlijke vrijheid als de sociale solidariteit verdedigen. De

interpretatiegemeenschap van het Res Publica-model eist van "lawgovernment" dat het in overeenstemming zal zijn met hun gedeelde conceptie van vrijheid als "non-domination". Inmenging in persoonlijke levenssfeer is gerechtvaardigd, indien het een resultaat is van "well-ordered
public deliberation and legislation". In tegenstelling tot de moreel homogene leden van het Communitas model, houden de burgers van het Res
Publica-model zich bezig met debatten over de behoeften van de groep.
Een overeenkomst wordt nooit voorondersteld maar komt tot stand na
overleg op basis van wederzijds respect en wederkerigheid.
Kenmerkend aan de drie ideaaltypen van interpretatiegemeenschappen
(Imperium, Res Publica en Communitas) is dat ze passen binnen een
rechtsfilosofische of rechtstheoretische stroming. Het Imperiummodel
past binnen het rechtspositivisme, het Communitasmodel valt onder de
natuurrechtelijke stroming en het Res Publica-model is interactionistisch
van aard. De ideaaltypen geven een theoretisch en analytisch kader voor
interpretatiegemeenschappen, maar daarmee is nog steeds geen duidelijke uitleg gegeven over hoe een interpretatiegemeenschap in de praktijk
functioneert. Het werkingsproces van wetgeving of sociale regels binnen
de interpretatiegemeenschap wordt achterwege gelaten. De ideaalt>pen
geven voornamelijk de (rechts)verhoudingen weer tussen 'gezag' en 'onderdanen'. Om toch een beeld te vormen omtrent het functioneren van
een interpretatiegemeenschap, zal in de volgende paragraaf de interpretatiegemeenschap volgens de communicatieve benadering van wetgeving
worden besproken.

'3 Ibid., p. 332
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Communicatieve benadering van wetgeven en de juridische
interpretatiegemeenschap

3

De communicatieve benadering van
wetgeven is een wijze van wetgeven
die erop is gericht het zelfregulerend vermogen van burgers en bedrijven
te stimuleren. De communicatieve benader
ing beoogt betere aansluiting
te vinden met de praktijk door de dialoog omtrent de wet te vergroten.
Binnen de communicatieve benadering ligt de nadruk op de werking van
wetgeving in zogenaamde interpretatiegemeenschappen.4 Een interpretatiegemeenschap wordt in de communicatieve benadering omschreven
als "een verband van actoren (personen en
instituties) dat zich bezighoudt met de nadere uitwerking van een bepaalde communicatieve

wet" rs.

De communicatieve benadering van wetgeven onderscheidt twee fasen
waarin een communicatieve wet zich kan bevinden, te weten: een constitutioneel moment en een discursieve praktijk. In paragraaf
3.I zullen deze twee fasen kort worden behandeld. Vervolgens wordt in paragraaf 3.2
de totstandkoming van een juridische interpretatiegemeenschap gedurende de constitutionele fase besproken en de
daarbij behorende eisen.

Constitutioneel moment en discursieve praktijk
Witteveen en Van Klink onderscheiden twee fasen van een communicatieve wet: een constitutioneel moment en een discursieve
praktijk.
3.I

Er is een constitutional moment waarbij de
ideologische en institutionele
grondslagen van een rechtsorde worden vastgelegd, waarop een discursieve
prakt{ik volgt die gericht is op de verander
ing van attitude, ontwikkeling van
vocabulaires en handelingsco6rdinatie. 16

Het constitutioneel moment vindt plaats gedurende de totstandkomingsprocedure van een communicatieve wet. In deze fase wordt gedebatteerd
omtrent de (nog te vormen) tekst van een wet.,7 De wetgever voert om14

Het begrip interpretatiegemeenschap is afkomstig van Stanley Fish die het begrip
hanteert binnen de literatuurwetenschap. S. Fish, Is There a Text in This Class? The
Authority of Interpretive Communities, Cambridge, Mass.: Harvard University Press
I980.

15 B.M.J. van Klink, De wet als symbool. Over wettdilke communicatie en de Wet geliike behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid, Deventer:
W.E.J Tieenk Willink 1998,
P. 95·
/6
W. Witteveen & B.M.J. van Klink. 'De overtuigende wetgever'. in: W.J. Witteveen &
B.M.J. van Klink (red.), Dg overtuiggnde wetgever, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
2000, p. IO;
Witteveen, 'Interpretive communities and symbolic effects', in: N.
Zeegers. W. Witteveen & B. van Klink (red.), Social and Symbolic E cts of Legislation
under the Rule Of Law, Lewiston, NY: The Edwin Mellen Press
2005· P. 323
'7
Witteveen gebruikt een analytisch kader dat ontleend is aan literatuurcriticus Kenneth

.

26

|NTERPRETATIEGEMEENSCHAPPEN

trent de inhoud van de wet een discussie met parlementariers en intermediaire groeperingen. De deelnemers die over de (juiste) interpretatie
van een (constitutionele) tekst debatteren worden vaak in hun interpretatie ingekaderd door "de sociale en politieke normatieve setting" waarin ze
zich bevinden.
Naast het constitutioneel moment onderscheidt de communicatieve benadering een tweede fase; de zogenaamde discursieve praktilk. De interpretatiegemeenschap in de discursieve praktijk discussieert echter over
de tekst van de wet nadat deze in werking is getreden en draagt zorg voor
de verdere invulling en uitvoering van de wet. De deelnemers van deze interpretatiegemeenschap kunnen per (communicatieve) wet verschillen;
dit is afhankelijk van de 'lezers' van desbetreffende wet.
Het overbrengen van de inhoud van een bepaalde wet kan via verschillende communicatiestromen verlopen. Witteveen maakt in zijn bijdrage
in de bundel 'Het bereik van de wet'18 een onderscheid tussen de wet als
boodschap (stroommodel) en de wet als tekst (constructiemodel).
De communicatie in het stroommodel verloopt via het systeem van:
zender-boodschap-ontvanger. Wil de communicatie in dit model goed
verlopen, dient zowel de overdracht als het ontvangen van de informatie
in dezelfde code te geschieden. Dit model wordt in de wetgevingstheorieen opgevat als communicatie via bevel (bevelswerking). Als algemene
stelregel geldt: "hoe preciezer de intentie van de wetgever uit de woorden
van de wet blijkt, des te sterker het bevelskarakter is van de wet."19 Het
stroommodel impliceert dat er een (veronderstelde) gezagsrelatie bestaat
tussen zender en ontvanger en dat de ontvanger geen inbreng heeft op de
boodschap. De ontvanger van de boodschap blijft in het stroommodel
buiten beeld. In het stroommodel vindt er geen 'feedback' plaats waaruit
zou moeten blijken dat de communicatie al dan niet is geslaagd, of anders geformuleerd: is de boodschap wel of niet aangekomen bij de ontvanger(s) P

Burke. Burke heeft in zijn boek A Grammar of Motives (I969) op een retorische wiize
constituties (met name de Amerikaanse constitutie) besproken. Burke hanteert vijf
begrippen die ontleend zijn aan het theater (dramatism) en past deze begrippen toe
op de constituties. De vijf begrippen van 'dramatism' ziin: act (handeling), scene (achtergrond), agent (handelende persoon, actor). agency (middel, instrument) en purpose
(doel. ideaal). Zie: W. Witteveen. 'De jacht op de wet'. in: W. Witteveen, P. van Seters
& G. van Roermund (red.), Wat maakt de wet symbolisch?, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink I99I, p. II7 e.v. W. Witteveen & B.M.J. van Klink, 'De overtuigende wetgever'. in:
W.J. Witteveen & B.M.I. van Klink (red.), De overtuigende wetgever, Deventer: W. E. J.
Tieenk Willink 2000, p. II-I7
18 W.J. Witteveen. 'De wet als boodschap, de wet als tekst'. in: W.1. Witteveen, H.D.
Stout & M.J. Trappenburg (red.), Het bereik van dc wet, Zwolle: W.E.I· Tjeenk Willink
1992. p. I3-42
19 Ibid., p. 32
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Het constructiemodel is opener van aard; het bevat meer
open normen in
vergelijking met het stroommodel. Het constructiemodel ziet de wet als
tekst die door de lezer geinterpreteerd dient te worden, wil de wet uitvoerbaar zijn. De communicatiestroom verloopt via het model van: auteur-tekst-lezer. De lezer heeft in dit model meer 'zeggenschap' over de
inhoud van een wet. Nadat de tekst tot stand is gekomen, heeft de auteur
geen invloed meer op de tekst. De auteur
(de wetgever) doet een appel op
de lezer om de tekst van de wet te interpreteren en uit te voeren. De samenstelling van een lezersgroep is in dit model niet op voorhand te bepalen.

Terugkoppelend naar de communicatieve benadering van wetgeving.
Welk model sluit het meest aan bij de communicatieve theorie: het
stroommodel of het constructiemodel; en hoe past dit model in de twee
fasen van een communicatieve wet?
Het constructiemodel sluit aan bij de uitgangs
punten van de communicatieve benadering van wetgeven. De theorie wil het
zelfregulerend vermogen van burgers (in ruime zin) zoveel mogelijk stimuleren en
zodoende betere aansluiting krijgen met de praktijk. De tekst van de wet

is grotendeels vastgesteld door de wetgever
(auteur), maar de tekst behoeft nog nadere uitwerking. De vaststelling van de tekst geschiedt in de
constitutionele fase waarin verschillende actoren discussieren over de inhoud van de desbetreffende tekst.
In het constructiemodel zijn de interpretatiegemeenschappen 'de lezers'
die de tekst van de wet interpreteren. Deze lezers van de tekst kunnen
zich zowel in de constitutionele fase als in de discursieve praktijk bevinden. In de constitutionele fase zijn de verschillende opstellers
van de
tekst tevens de lezers van de tekst. De verschillende actoren interpreteren
op verschillende wijze de tekst van de wet en geven een eigen invulling
aan de tekst. De uiteindelijke wettekst die in werking treedt, is in feite het
resultaat van de verschillende interpretaties en visies van de verschillende
actoren die bij de totstandkoming van de wet zijn betrokken. De interpretatiegemeenschap in de constitutionele fase wordt in de communicatieve
benadering de juridische interpretatiegemeenschap genoemd. In de discursieve praktijk wordt de tekst van de wet verder geinterpreteerd nadat deze
in werking is getreden. Ook hier spelen de interpretatiegemeenschappen
een centrale rol. De samenstelling van de lezers verschilt met de
juridische interpretatiegemeenschap in de constitutionele fase. De interpretatiegemeenschappen in de discursieve praktijk dragen zorg voor de nadere
invulling, uitwerking en uitvoering van met name open normen.

In deze dissertatie zal de nadruk worden gelegd op de interpretatiegemeenschappen in de discursieve praktijk en de wijze waarop deze interpretatiegemeenschappen omgaan met de open normstellingen van de
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|NTERPRETATIEGEMEENSCHAPPEN

Arbeidsomstandighedenwet I998. Alvorens het theoretisch kader van de
interpretatiegemeenschap in de discursieve praktijk te bespreken, zal
eerst stil worden gestaan bij de totstandkoming van de juridische interpretatiegemeenschap tijdens de constitutionele fase. Dit wordt in de volgende paragraaf besproken.

3.2

Totstandkoming van juridische interpretatiegemeenschap

Gedurende het constitutioneel moment brengt een communicatieve wet
haar eigen (juridische) interpretatiegemeenschap voort in drie stappen:20
I. de wetgever legt een centrale waarde vast;
2. vervolgens reikt de wetgever een vocabulaire aan, aan de hand
waarvan deze waarde nader uitgewerkt kan worden;
3. ten slotte wordt er een verzameling van juridische actoren in het
leven geroepen die de uitwerking daadwerkelijk ter hand neemt.
Deze drie stappen zullen hieronder kort wordt toegelicht.
3.2.1 Centrak waarde en vocabulaire
De centrale doelstellingen waaraan een communicatieve wet uitdrukking
geeft, hebben een globaal (aspiratief) karakter. Om deze centrale doelstellingen te realiseren wordt (in de wet) gebruik gemaakt van 'open normen'. Bijvoorbeeld het gebod zorg te dragen voor de veiligheid en

gezondheid op de werkplek (artikel 3 Arbeidsomstandighedenwet I998).
De Arbeidsomstandighedenwet I998 beoogt de werknemer te beschermen tegen gevaren op de werkplek, zodat de gezondheid en veiligheid
van een werknemer niet onnodig in gevaar worden gebracht. Een ander
voorbeeld is het discriminatieverbod (artikel I Grondwet). Artikel I van de
Grondwet streeft de gelijkwaardigheid na: burgers moeten in gelijke gevallen gelijk worden behandeld ongeacht ras, godsdienst en geslacht. Het
is namelijk moeilijk om deze doelstellingen door uitsluitend duidelijke of
scherpe geboden en verboden te realiseren juist vanwege hun algemeen
en aspiratief karakter. De (juridische) interpretatiegemeenschap heeft als
taak om aan deze open normen een passende invulling te geven.
De wet biedt alleen een denkkader, waarbinnen mogelijke oplossingen
voor maatschappelijke problemen gezocht kunnen worden. Op deze manier zendt de wetgever zowel een ideaal als een opdracht uit: 21
- de open, aspiratieve norm(en) zelf: deze betreft een materiele norm
of een bepaling ter handhaving of sanctionering (de primaire
norm(en));

20 B.M.J. van Klink, De wet als symbool. Over wettel(ike communicatie en de Wet gelilke be·
handeling van mannen in vrouwen b(j de arbeid, Deventer: W.E.I. Tjeenk Willink I998,
P. 98.
a'

Ibid.

29

HOOFDSTUK 2

- de opdracht: de opdracht is gericht aan de gehele interpretatiegemeenschap om de norm verder uit te werken en te concretiseren
(de secundaire norm).
Gedurende de totstandkoming van een communicatieve wet wordt een
uitdrukkelijke keuze gemaakt voor het gebruik van aspiratieve en open
normen. Het doel van de communicatieve benadering van wetgeven is
namelijk het voortzetten van de dialoog in de (discursieve) praktijk nadat
een wet inwerking is getreden.
3.2.2 Eisen inclusiviteit van (iuridische) interpretatiegememschap
Door het gebruik van open (aspiratieve) normen krijgen bepaalde geadresseerden van de wet de taak om verdere betekenis en uitvoering te geven aan de wet. Zoals gezegd worden deze geadresseerden ook wel
interpretatiegemeenschap genoemd. De interpretatiegemeenschap kan
bestaan uit personen en instituties.
In de dissertatie van Van Klink worden een aantal eisen gesteld aan
groeperingen die tot een juridische interpretatiegemeenschap kunnen
worden gerekend. Deze vereisten bepalen de inclusiviteit van een juridische interpretatiegemeenschap of anders gezegd: wie wel of geen 'lid' is
van een juridische interpretatiegemeenschap. De vereisten zijn:22
I. de groep in kwestie draagt op de 66n of andere manier bij aan de
interpretatie van de wet. Deze bijdrage kan onder andere vorm
krijgen in een memorie van toelichting, een wetenschappelijk artikel, een rechterli jke uitspraak of een column.
2. de groep onderschrijft in grote lijnen de doelstellingen die met de
wet worden nagestreefd en de wijze waarop dat gebeurt.
3. hoewel er onenigheid kan bestaat over de vraag hoe de wet in een
concreet geval moet worden toegepast, zijn de leden van de groep
het erover eens welk interpretatiekader gehanteerd moet worden
om een conflict op te lossen. Een interpretatiegemeenschap hoeft
dus niet noodzakelijkerwijs gebaseerd te zijn op gedeelde normen
in inhoudelijke zin, zolang er maar overeenstemming bestaat over
de vraag hoe men met de verscheidenheid aan gezichtspunten
moet omgaan.
Aan de hand van deze drie voorwaarden kan de inclusiviteit van een (juridische) interpretatiegemeenschap21 worden vastgesteld. De samenstelling
u W. Witteveen & B.M.1. van Klink. 'De overtuigende wetgever', in: W.J. Witteveen &
B.M.J. van Klink (red.), De ovenuigende wetgever, Deventer: W.E.J. Tieenk Willink
2000, p. 8, B.M.J. van Klink, De wet als symbool. Over wetteljke communicatie en de Wet
de arbeid, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink I998, p. 95·
Onder 'inclusiviteit van een interpretatiegemeenschap' wordt verstaan: de actoren die
aan bepaalde voorwaarden voldoen en zodoende deel uit
mogen maken van de inter-

gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij
21
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van een dergelijke interpretatiegemeenschap geschiedt wederom in de
constitutionele fase van een (communicatieve) wet. De drie eisen van inclusiviteit dienen volgens Witteveen - de wetgever erop te attenderen
tot welke 'publiek' hij zich wil richten: wordt met de tekst van de wet alle
beoogde actoren bereikt?
In de praktijk kan het voorkomen dat er meerdere groepen voldoen aan
de bovengenoemde voorwaarden. In dergelijke gevallen kan er volgens
Van Klink een globaal onderscheid worden gemaakt tussen groepen:24
- groepen die vallen in de praktische sfeer: groepen van juridische en
politieke actoren, die de officiele taak hebben een bepaalde wet op
te stellen of nader uit te werken. Bijvoorbeeld wetgever (parlementariers, wetgevingsjuristen etcetera), rechterlijke macht, advocatuur
en bestuursorganen.
- groepen die vallen in de r€#exieve sfeer: actoren die niet direct betrokken zijn bij de totstandkoming en verdere uitwerking van de
wet, maar die hierop reflecteren (vb. wetenschappers, belangengroepen en journalisten). Deze groep kan een indirecte invloed
uitoefenen op de uitkomsten van de praktische sfeer, door middel
van overtuiging (argumenten).
De sferen worden analytisch van elkaar onderscheiden, maar ze staan volgens de communicatieve benadering - in een interactieve relatie tot
elkaar.
-

In het concept omtrent het begrip interpretatiegemeenschap beperkt Van
I<link zich tot "(...) een verband van voornamelijk juridische actoren (...)"
en hij gebruikt hiervoor het begrip "juridische interpretatiegemeenschap". Dit is mijns inzien een te beperkte invalshoek en is misleidend.
Door het begrip "jundische interpretatiegemeenschap" kunnen eventuele
andere aspecten onterecht buiten beschouwing worden gelaten. Zo kunnen actoren die niet tot het juridische behoren buiten beschouwing blijven. Deze actoren kunnen ook onderdeel uitmaken van een
interpretatiegemeenschap en belast zijn met de nadere invulling, uitwerking en uitvoering van een wet die open normen bevat. Op het gebied
van de arbeidsomstandigheden ligt bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid
bij de werkgever en werknemer om zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkplek en voert de werkgever hieromtrent een "zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid".25

pretatiegemeenschap ('lidmaatschap'). In paragraaf 4 zal 'de inclusiviteit van een interpretatiegemeenschap' uitgebreider worden behandeld.
4 B.M.J. van Klink, De wet als symbool. Over wateli,k£ communicatie en de Wet gel(Ike behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid, Deventer: W. E.J Tieenk Willink I998,
P. 95·

4 Artikel 3 Arbeidsomstandighedenwet I998.
3I
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It may (...) be misleading to think in terms of a single, vast enterprise of legal
interpretation -a unitary interpretive community oflawyers, or even oflegally
26
knowledgeable citizens, with judges at its centre.

In deze dissertatie zal het begrip interpretatiegemeenschap in ruime zin
worden gebruikt: an verband van actoren (personen en instituties) dat zich
bezighoudt met de nadere invulling, uitwerking en uitvoering van een wet die
open normen bevat.27 De nadruk zal komen te liggen op de verschillende
actoren die deel uit kunnen maken van een interpretatiegemeenschap.
Tevens ligt de nadruk op interpretatiegemeenschappen die zich bezighouden met een wet nadat deze in werking is getreden. De totstandkomingprocedure van een wet wordt hier buiten beschouwing gelaten.
In de volgende paragraaf zal worden besproken waarom in deze dissertatie van het vereiste 'inclusiviteit' van interpretatiegemeenschappen wordt
afgeweken.

De inclusiviteit van interpretatiegemeenschappen
In paragraaf 3.2 is de inclusiviteit besproken. Deze invalshoek dat de

4

communicatieve benadering van wetgeven hanteert, bepaalt de grenzen
van een juridische interpretatiegemeenschap. Maar hoe worden de grenzen van een interpretatiegemeenschap bepaald? Zijn er grenzen te stellen aan de 'inclusiviteit' van een interpretatiegemeenschap?

Met behulp van het principe van inclusiviteit moet de wetgever erop toezien dat "alle relevante actoren kunnen participeren en hun invloed kunnen doen gelden".28 Het is de bedoeling dat alle betrokken belangen "op
de een of andere manier effectief gerepresenteerd in de constitutionele
structuur".29 Witteveen en Van Klink merken terecht op dat volledige inclusiviteit een illusie is: "no law will ever satisfy every member of the legal
community (..)".3° Lindahl stelt dat ook in het geval van
interpretatiegemeenschappen sprake is van in- en uitsluiting.

26

R. Cotterrell, Law's community. Legal theory in sociological perspective. Oxford: Clarendon Press 995· P. 288.
27 B.M.J. van Klink, De wit als symbool. Over wettelijke communicatie en de Wet geli'ke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink I998,
P. 95·

28 W. Witteveen & B.M.J. van Klink, 'De overtuigende wetgever'. in: W.J. Witteveen &
B.M.J. van Klink (red.), De overtuigende wetgever, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
2000, p. 22.
'9

Ibid.

3° W. Witteveen & B, van Klink, 'Why Is Soft Law Really Law?', RegglMaat I999, nr. 3, P.
I28.
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Enerzijds maakt deze gemeenschap deel uit van de politieke samenleving,
waardoor de begrenzing van deze samenleving een voorwaarde is voor de interpretatiegemeenschap zelf. Dat een gezaghebber personen en instituties
kan aanwijzen om deel te nemen aan het interpretatieproces vooronderstelt
al de begrenzing van een samenleving. Anderzijds is een begrenzing - dus
de gedachte eenheid - ook constitutief voor een interpretatiegemeenschap als
zodanig, onafhankelijk van de vraag over de omvang van deze gemeenschap.M

De grens van inclusiviteit is moeilijk te bepalen. Het gevaar om de werking van open normen door de bril van inclusiviteit te bekijken is, dat het
een normatief concept biedt om de te betrekken actoren te bepalen gedurende de totstandkomingsprocedure van een (communicatieve) wet.
Hierdoor is de kans groot dat er in- en uitsluiting plaatsvindt van bepaalde actoren. Het bepaalt op voorhand wie tot een interpretatiegemeenschap behoort. De vraag die hierbij gesteld kan worden is: zijn alle
actoren betrokken bij de totstandkoming; is de tekst van de wet daadwerkelijk inclusief. In de discursieve praktijk komt pas tot uiting of de tekst
van de wet daadwerkelijk inclusief is.
Deze dissertatie is erop gericht om de werking van open normen na de
inwerkingtreding meer in kaart te brengen (discursieve prakti jk). Doordat
de eisen van inclusiviteit meer een normatief concept bieden gedurende
de constitutionele fase, is deze minder geeigend om de discursieve praktijk te bestuderen. De actoren die bij een (communicatieve) wet betrokken zullen zijn, is in de discursieve praktijk niet op voorhand te bepalen.
Welk concept kan wel een bijdrage leveren om het begrip 'interpretatiegemeenschap' beter te begrijpen en in het verlengde hiervan de werking
van open normen binnen deze interpretatiegemeenschappen?

Alvorens het concept te bespreken dat beter geeigend is om de werking
van open normen door interpretatiegemeenschappen te begrijpen, zal in
de volgende paragraaf eerst stil worden gestaan bij de vraag in welke 'setting' de actoren van een interpretatiegemeenschap kunnen functioneren.
Deze 'setting' laat zien dat het moeilijk is om van te voren de samenstelling van een interpretatiegemeenschap vast te stellen door middel van de
invalshoek van inclusiviteit. Tevens kan er inzicht worden verschaft in
welke elementen van invloed kunnen zijn bij de invulling, uitwerking en
uitvoering van open normen door interpretatiegemeenschappen. Voor de
omschrijving van de 'setting' is met name gebruik gemaakt van rechtssociologisch literatuur.

3'

H. Lindahl, 'Communicatieve wetgeving en volkssoevereiniteit', in: W.1. Witteveen &
B. van Klink (red.), De overtuigende wetgever, Deventer: W.E.J. Tieenk Willink 2000, p.
I85·
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4.I Semi-autonome sociale velden en interpretatiegemeenschappen
In rechtssociologisch onderzoek staat het feitelijk functioneren van het
recht (oftewel 'law in action') centraal.32 Het probeert in kaart te brengen
op welke wijze het recht functioneert of juist niet functioneert binnen de
samenleving en probeert hiervoor verklaringen te geven. E6n van de theorieen op dit terrein is het leerstuk van de semi-autonome sociale velden.33
Een semi-autonoom sociaal veld,4 heeft "het vermogen regels voort te
brengen en middelen om naleving te bevorderen of af te dwingen; maar
het bevindt zich tegelijkertijd in een grotere sociale omgeving die het
[SASV, AA] beinvloedt en binnendringt" .35 De grenzen van SASV worden
volgens Moore niet door zijn organisatie bepaald, maar door een functioneel kenmerk: het feit dat het regels kan voortbrengen en gehoorzaamheid kan afdwingen of op andere wijze bewerkstelligen.36

De vraag die hier gesteld kan worden, is: wat is de verhouding tussen een
semi-autonoom sociaal veld en een interpretatiegemeenschap? In deze
dissertatie wordt een interpretatiegemeenschap als een onderdeel van
32 De tegenhanger van 'law in action' is 'law in the books: Bij het concept 'law in the
books' is de vraagstelling vooral gericht op de normatieve gelding van het recht. Voor
uitgebreide behandeling van 'law in action' en 'law in the books' zie: E. Ehrlich,
Grundlegung der Soziologie des Rechts, Munchen: Duncker & Humblot 1929
11
Het begrip semi-autonome sociale velden (SASV) is afkomstig van de rechtsantropologe Sally F. Moore. S.F. Moore, Law as Process. An Anthroprological Approach, London:
Routledge & Kegan Paul I978, hoofdstuk 2; S.F. Moore, 'Recht en maatschappeliike
verandering. De rol van het "semi-autonoom sociaal veld" bij de sociale werking van
het recht'. in: J. Griffiths (red.), De sociale werking van riGht, Nijmegen: Ars Aequi Libri
I996, p. I37-I60.
Een SASV is een theoretische/empirische methode om een sociaal veld te onderzoeken. De rechtssocioloog John Griffiths hanteert de methode van de SASV in ziin theorie 'de sociale werking van het recht'. Griffiths onderzoekt met name het gedrag van
actoren op de 'shop floor' en in hoeverre zij regels opvolgen. Regels worden in dit
verband ruim opgevat, zowel wettelijke als sociale regels. I Griffiths (red.). De sociale
werking van recht, Niimegen: Ars Aequi Libri I996, p. 469-5I3.
34
Sociale velden ziin autonoom vanwege het vermogen om zichzelf te reguleren; semiautonoom gezien het feit dat ziin regelgevende activiteiten gewoonlijk op een 'shop
floor' plaatsvinden waar andere semi-autonome sociale velden ook actief aanwezig
Ziin. 'Shop floor' dient niet letterliik te worden opgevat. Het is een theoretische kader
waarvan de context noch geografisch, discriptief noch verklarend is. Voorbeelden van
'shop floors where legally regulated behavior takes place" zijn: een ziekenhuisafdeling, een bureaucratisch kantoor en een productie-unit van een fabriek. I. Griffiths,
'An introduction in eight propositions to the social working approach to legislation'.
in: N. Zeegers, W. Witteveen & B. van Klink (red.). Social and Symbolic E cts of Legis.
lation under the Rule of Law, Lewiston, NY: The Edwin Mellen Press 2005, P. I3·
15 S.F. Moore, 'Recht en maatschappelilke verandering. De rol van het "semi-autonoom
sociaal veld" bii de sociale werking van het recht'. in: J. Griffiths (red.), De sociale werking van recht, Niimegen: Ars Aequi Libri I996, p. I38.
36 Ibid.. P· 13
9
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een semi-autonoom sociaal veld beschouwd. Een interpretatiegemeenschap houdt zich bezig met de nadere invulling, uitwerking en uitvoering
van open normen binnen een semi-autonoom sociaal veld (SASV) en
past deze zoveel mogelijk aan de omgeving van de SASV. In het navolgende zal ik de verhouding tussen een interpretatiegemeenschap en een
semi-autonoom sociaal veld verduidelijken aan de hand van een voorbeeld op het gebied van de arbeidsomstandigheden.
De Arbeidsomstandighedenwet I998 (Arbowet I998) is een algemene en
abstracte wet en deze is op iedere werkgever en werknemer van toepassing. Er zijn in de samenleving verschillende sectoren en branches werkzaam op wie de Arbowet I998 van toepassing is. In de casestudy van
deze dissertatie zijn verschillende ondernemingen onderzocht die werkzaam zijn binnen de sector Transport en vervoer. De sector Transport en
vervoer kan als een semi-autonoom sociaal veld beschouwd worden. Het
is een veld dat regels kan voortbrengen die voor de sector bepalend zijn
en de gehoorzaamheid aan deze regels kan bewerkstelligen. De gehoorzaamheid aan regels kan bijvoorbeeld door middel van CAO's worden
bewerkstelligd. De bedrijven (en diens actoren) binnen deze sector kunnen een interpretatiegemeenschap zijn, indien zij zich met de nadere invulling, uitwerking en uitvoering van open normen bezig houden.
Binnen de SASV Transport en vervoer zijn de arbodienst en Arbeidsinspectie ook werkzaam. De arbodienst voert zijn taak als adviserend orgaan uit en de Arbeidsinspectie als toezicht- en handhavend orgaan.
Tevens zijn vakbonden op dit terrein actief. De arbodienst, Arbeidsinspectie en vakbonden kunnen tevens een interpretatiegemeenschap zijn
indien zij met de nadere invulling, uitwerking en uitvoering bezig houden.

In het proces invulling, uitwerking en uitvoering van open normen kunnen zich problemen voordoen door de diversiteit van actoren van een interpretatiegemeenschap en de (open, aspiratieve) normen van een wet.
Dit spanningsveld tussen de verschillende actoren van een interpretatiegemeenschap binnen SASV vertoont mijns inziens een tweetal kenmerken, te weten:
- (co)existentie van verschillende rationaliteiten;

- binaire codes.

Rationaliteiten geven een algemeen overzicht van het denkkader van een
actor of van een semi-autonoom sociaal veld en/of een interpretatiegemeenschap. De binaire codes geven de doeleinden weer die aan de handelingen van de actoren ten grondslag liggen. Deze beide kenmerken
geven een analytische overzicht van de spanningsvelden waarmee actoren van een interpretatiegemeenschap te maken kunnen krijgen bij de
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nadere invulling, uitwerking en uitvoering van open (aspiratieve) normen.
In de volgende paragrafen zullen de rationaliteiten en de binaire codes
uitgebreider worden besproken aan de hand van onder andere rechtssociologisch literatuur.

4.1.1 Rationaliteiten
Volgens de socioloog Max Weber heeft de doorbraak van rationaliteit zich
met name in de westerse geschiedenis voorgedaan en op allerlei terreinen: wetenschap, kunst, staat, recht en economie. Op elk van deze terreinen neemt het proces van rationalisering andere vormen aan, zoals
formele regels, professionaliteit en sociale co6rdinatie. Weber verbindt
een algemene stelling over het proces van rationalisering in de westerse
geschiedenis. Deze verloopt op elk terrein op een dermate specifieke wijze dat dit een verzelfstandiging van elk van deze terreinen met zich meebrengt. De rationalisering leidt tot een differentiatie van de verschillende
maatschappelijke sectoren. Weber beschrijft de rationalisering als een
proces van modernisering, zoals bureaucratisering, vertechnisering, verzakelijking en secularisatie.17

De veronderstelling is dat politiek, recht, economie en wetenschap gelijkblijvende essentiele kenmerken hebben, de rationaliteiten. De rationaliteiten zijn volgens Snellen subjectief en zijn onder te verdelen in vier
rationaliteiten, namelijk: de politieke, juridische, economische en (technisch- en/of sociaal-)wetenschappelijke rationaliteit.38 Actoren richten
zich op realisatie van collectieve doeleinden, die zij vanuit de betrokken
gezichtspunten op grond van de informatie waarover zij beschikken, redelijk verantwoord vinden.
Rationaliteit is te omschrijven als het denkkader van een actor of zelfs
van een bepaald semi-autonoom sociaal veld en/of interpretatiegemeenschap. Dat denkkader bepaalt welke criteria een actor wel of niet van belang acht. Vanuit elke rationaliteit wordt op een bepaalde manier naar
een probleem gekeken. Onder rationaliteit wordt verstaan: "de veronderstellingen die een actor Isemi-autonoom sociaal veld of interpretatiegemeenschap, AA] heeft over de omstandigheden, gebeurtenissen en
ontwikkelingen en de normen en waarden die moeten worden nageleefd".39 Door naar de rationaliteit te kijken, kan meer inzicht worden
37 M. Weber, Gezag en bureaucratic, A. van Braam. Rotterdam: Universitaire Pers Rotterdam I972
38
Snellen hanteert de vier rationaliteiten als criteria waaraan het overheidsbeleid moet
voldoen. I.Th.M. Snellen, Boeiend en geboeid. Ambivalenties en ambities in de bestuurskunde, Alphen aan den Riin: Samsom H.D. Tieenk Willink 1987, P· 2
19 M. Boogaardt e.a., Stakeholder-analyse CARMA-projea. Verslag van interviews en workshop met stakeholders, Den Haag: LEI november 2002, p. 15
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verkregen in het spanningsveld tussen de verschillende gebieden (politiek, recht, economie en wetenschap) en hoe de actor een probleem of
doelstelling ziet. De juridische en economische rationaliteit zal verder
worden toegelicht aangezien de casestudy Arbeidsomstandighedenwet
I998 met name met deze twee rationaliteiten te maken heeft.
Juridische rationaliteit
Het recht probeert het rechtsverkeer tussen burgers onderling, en tussen
bestuur en burgers in goede banen te leiden.
Binnen de juridische rationaliteit kan er een onderscheid worden gemaakt tussen formele en mater le (inhoudelijke) elementen.40 In het
kader van de formele elementen dient het rechtssysteem voor duidelijkheid en consistentie te zorgen. De inhoudelijke elementen van de juridische rationaliteit zijn onder andere rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en
verbod van willekeur. Iedere handeling van de overheid moet een rechterlijke toets kunnen doorstaan.
Bij de juridische rationaliteit is de mate van naleving en de wijze van
handhaving van het recht van belang. Handhaving biedt rechtszekerheid

en rechtsgelijkheid.
Economische rationaliteit
De economische rationaliteit komt voort uit de aanwezigheid van vraag
en aanbod. Efficientie en berekenbaarheid zijn kenmerken van de economische rationaliteit.4, Bij efficientie hebben de actoren varierende doelen en proberen met behulp van de meest geschikte middelen deze
doeleinden te bereiken. De berekenbaarheid van de economische rationaliteit uit zich doordat de resultaten kunnen worden berekend of geschat
door de veronderstellingen goed te keuren en de methodes te overwegen
waardoor de resultaten zullen worden bereikt. Dit is vooral het geval in

formele instellingen of in ondernemingen.

4.1.2 Binaire codes

In de rechtssociologie is de theorie van de autopoiese42 ontwikkeld. De
rechtssocioloog Niklas Luhmann probeert de complexiteit van de maatschappij analytisch te verklaren aan de hand van verschillende systemen

40

I.Th.M. Snellen, Bociend en gebocid. Ambivalenties en ambities in de bestuurskunde, Alphen aan den Rijn Samsom H.D. Tjeenk Willink I987, P· 4

4,

Ibid.

42 Het begrip autopoiese is afkomstig uit de biologie, waar het betrekking heeft op levende dat wil zeggen zichzelf producerende systemen (H.R. Maturana en F.I. Varela,
Autopoies€ and cognition, Boston. Mass.: D. Reidel I980). De Duitse socioloog Luhmann heeft deze theorie doorgetrokken naar de sociologie en heeft een sociologische
autopoiese concept ontwikkeld.
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(systeemtheorie).43 De autopoiese-theorie en in het bijzonder de daarbij
horende binaire codes kunnen een bijdrage leveren om het functioneren
van interpretatiegemeenschappen te begrijpen. De actoren binnen interpretatiegemeenschappen kunnen allen verschillende invullingen, uitwerkingen en uitvoeringen geven aan open normen.

Het kan daarbij gaan om maatschappelijke deelsystemen zoals het juridische, het politieke, het economische en het wetenschappelijke subsysteem. Deze systemen ontwikkelen een eigen programmastructuur aan de
hand waarvan zij de signalen die uit hun omgeving komen kunnen interpreteren. Doordat de deelsystemen steeds eigen uitgangspunten han-

teren, reproduceren zij die uitgangspunten voortdurend. Kenmerkend
voor de autopoiese-theorie is dat niet de handelende personen centraal
staan maar de communicatie tussen subsystemen. Elk subsysteem hanteert zijn eigen 'binaire code'44 die een uitdrukking weergeeft van de functie van het desbetreffende subsysteem. Zo is de binaire code van het
wetenschappelijke deelsysteem waar/onwaar, terwijl de code van het juridische systeem rechtmatig/onrechtmatig is. Voor het economische systeem is winst/verlies kenmerkend. De subsystemen zijn volgens
Luhmann operationiel gesloten, aangezien de eigen operatie of werking
niet wordt beinvloed door buiten het systeem gelegen factoren en tegelijkertijd kan de werking van het subsysteem de omgeving niet beinvloeden. Er zijn geen input/output-relaties met de omgeving. De diverse
systemen hebben geen directe toegang tot elkaar; zij kunnen elkaar
slechts waarnemen op basis van zelfgeproduceerde werkelijkheidsconstructies van de gang van zaken in andere systemen. De signalen uit de
omgeving worden in het systeem vertaald. Het systeern bepaalt zelf welke
informatie het selecteert en welke betekenis het daaraan toekent.
De operationeel gesloten subsystemen zijn volgens de autopoiese-theorie
tegelijkertijd cogniti€fopen. De subsystemen openen zich ten opzichte van
hun omgeving door middel van 'noise': de subsystemen vangen omgevingslawaai c.q. verstoringen in de omgeving op en benutten deze gebeurtenissen om hun eigen structuren op te bouwen of te veranderen.
Dit concept wordt ook wel 'orderBom noise' genoemd.45
43 N. Luhmann, Sociale systeme. Grundriss einer allgemeinen Thgorie, Frankfurt am Main:

Suhrkamp I984
44 N. Luhmann. Law as
4i
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a social system, trans. K.A.

Ziegert, Oxford: Oxford University

Gunther Teubner bouwt in zijn autopoiese-theorie voort op de inzichten van Luhmann. Teubner richt zich sterker op de (on)mogelijkheden van maatschappeliike sturing door het recht. Teubner schetst het volgende beeld van de gesloten samenleving:
- het recht is een autopoietisch gesloten system. Het recht beschikt slechts over in.
tern-geproduceerde werkeliikheidsconstructies van de werking van andere deelsystemen. 'Recht' en 'werkelijkheid' hebben weinig met elkaar van doen;
- de te reguleren deelsystemen ziin autopoietisch gesloten;
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De autopoiese-theorie van Luhmann - en in navolging ook Gunther
Teubner - is een tamelijk abstracte theorie. Op deze theorie is veel kritiek
geuit. 46 Zo stelt Cotterrell:
(...) it is not 'the system' which thinks or communicates, but individual actors
(for example, lawyers, judges, lay citizens) whose thinking and communicating creates and sustains the system.47

Desondanks geeft de theorie van Luhmann wel een analytische kader
weer waar verschillende instellingen, bedrijven, etcetera in de samenleving te maken hebben. Dit wordt door Luhmann verwoord in wat hij binaire codes noemt. De spanningsvelden tussen bijvoorbeeld juridische
instellingen en economische instellingen kunnen mijn inziens terug
worden gevoerd naar de binaire codes. Met behulp van de binaire codes
kan het functioneren van de actoren binnen interpretatiegemeenschappen beter worden begrepen.
Terugkomend op de idee van de communicatieve benadering van wetgeven: interpretatiegemeenschappen dienen open (aspiratieve) normen te
interpreteren. Zij zullen dat doen vanuit een geheel eigen gezichtspunt,
afhankelijk van de code van het subsysteem waarin de open norm geinterpreteerd wordt. Op deze wijze bieden de binaire codes een interpretatief kader dat kenmerkend is voor de verschillende actoren binnen een
interpretatiegemeenschap of tussen verschillende interpretatiegemeenschappen. In het juridisch systeem zal (on)rechtmatigheid het hoofddoel
zijn. De binaire codes kunnen met elkaar in tegenspraak zijn: wat de
wetgever als (rechtmatige) code inhoudelijk in de wet heeft neergelegd of
bedoelt, zal in de economische sfeer naar de eigen code worden vertaald.
In de economische sfeer zal het doel 'winst behalen' een belangrijke rol
spelen.

- het politiek systeem is eveneens autopoietisch gesloten, maar kent desondanks de

pretentie om via het recht in andere deelsystemen te intervenieren.
G. Teubner, Recht als autopoietisches System, Frankfurt am Main: Suhrkamp I989. P
samenleving. Het debat over reflexief
85; A.C.J.M. Wilthagen, 'Recht in een gesloten
recht en autopoiese', Recht der Werkel1kheid 1992, nr. I. p. I26.
46 Een punt van kritiek op de autopoiese-theorie is dat de communicatie (door middel
van binaire codes) door de deelsystemen geschiedt en niet door de actoren. Een ander
punt van kritiek is dat Luhmann eventuele overlappingen tussen verschillende deelsystemen buiten beschouwing laat. Gezien de gesloten aard van deelsystemen is het
volgens Luhmann niet mogeliik dat het economische deelsysteem overlapt met het juridische deelsysteem. Zie discussie tussen Luhmann en Habermas: I. Habermas & N.
Luhmann. Theorig der Gesellschaji oder Sozialtechnologie - Was leistet dic Systent/brschung?, Frankfurt am Main: Suhrkamp 197I Kritiek op Teubner's theorie zie: E.
Blankenburg, 'The poverty of evolutionism: a critique of Teubner's case for "reflexive
law-, Law eL Society Review I984 vol, IS, nr. 2.
47 R. Cotterrell, Law's community. Legal theory in sociological perspective, Oxford: Clarendon Press 1995, I07-I08.
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4.2

Tot slot

De communicatieve benadering stelt de samenstelling van een (juridische) interpretatiegemeenschap afhankelijk van de eisen van inclusiviteit.48 De inclusiviteit dient ertoe om de samenstelling van de juridische
interpretatiegemeenschap (in de constitutionele fase) vast te stellen. Door
behulp van de inclusiviteit moeten alle relevante actoren in een constitutionele structuur participeren en zodoende alle betrokken belangen op de
een of andere manier effectief gerepresenteerd zijn.
De invalshoek vanuit de inclusiviteit is te ongeschikt om antwoord te
krijgen op de vraag: op welke wijze given interpretatiegemeenschappen (voor
zover ze bl{jken te bestaan) invulling, uitwerking en uitvoering aan open (aspiratieve) normen. De inclusiviteit is er op gericht om gemeenschappelijkheden in kaart te brengen, waardoor de verschillen (diversiteiten)
buiten beschouwing blijven. Hierdoor bepaalt de invalshoek van inclusiviteit slechts het 'lidmaatschap' van een interpretatiegemeenschap door

in- en uitsluiting.
De interpretatiegemeenschappen bestaan uit diverse actoren die allen
andere belangen nastreven, maar hun gemeenschappelijkheid is gelegen
in het feit dat ze allen te maken kunnen krijgen met dezelfde wet- en regelgeving en deze dienen toe te passen en/of uit te voeren. De rationaliteiten en binaire codes kunnen daarbij van invloed zijn. De binaire codes
en rationaliteiten geven de verschillende gezichtspunten weer die de actoren van een interpretatiegemeenschap kunnen hanteren bij de interpretatie van (open, aspiratieve) normen. Door meer rekening te houden
met de diversiteit van verschillende actoren kan de invulling, uitwerking
en uitvoering van open normen beter worden begrepen. In deze dissertatie is er voor gekozen om de interpretatiegemeenschappen ook vanuit de
invalshoek van de diversiteit te bestuderen.
In de volgende paragraaf zal de diversiteit van interpretatiegemeenschappen centraal staan.

48 De eisen van inclusiviteit zi in
I. de groep in kwestie draagt op de tun
de wet;

of andere manier bij aan

de interpretatie van

2. de groep onderschrijft in grote liinen de doelstellingen die met de wet worden nagestreefd en de wijze waarop dat gebeurt;
3. hoewel er onenigheid kan bestaan over de vraag hoe de wet in een concreet geval
moet worden toegepast. ziin de leden van de groep het erover eens welk interpretatiekader gehanteerd moet worden om een conflict op te lossen.
W. Witteveen & B.M.J. van Klink, 'De overtuigende wetgever'. in: W.I. Witteveen &
B.M.J· van Klink (red.), De overtuigende wetgever, Deventer: W.E.I. Tieenk Willink
2000.9 8, B.M.J. van Klink, De wet als symbool. Over wetteliike communicatie en de Wet
gelijke behandeling van mannen en vrouwen b(i de arbeid, Deventer: W.E.I. Tjeenk Willink 1998, p. 95·
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5

Diversiteit van interpretatiegemeenschappen

5.I

Diversiteit in plaats van inclusiviteit

Zoals uit de voorgaande paragraaf is gebleken, is de inclusiviteit van een
interpretatiegemeenschap door de diversiteit van (een) interpretatiegemeenschap(pen) moeilijk bepaalbaar. Tevens ben ik van mening dat de
inclusiviteit van een interpretatiegemeenschap slechts de in- en uitsluiting
van bepaalde actoren bepaalt en geen aanknopingspunten biedt om de
nadere invulling en uitwerking van open normen door de interpretatiegemeenschappen te begrijpen. Door de diversiteit van interpretatiegemeenschappen en actoren ervan te benadrukken, lijkt de verwachting
gerechtvaardigd, dat op deze wilze een beter zicht kan worden verkregen
op het functioneren van de interpretatiegemeenschappen en de wijze
waarop deze de open, aspirative normen nader invullen en uitwerken.
C...) it [legislation, AA] becomes just a (perhaps specially extensive and sophisticated) source of norms to be interpreted.49

In de volgende paragraaf worden een aantal elementen gedefinieerd die
de diversiteiten van interpretatiegemeenschappen en actoren ervan weergeven en derhalve van invloed kunnen zijn bij het functioneren van een
wet die open normen bevat.
5.2

Terreinen van diversiteit

Ervan uitgaande dat de interpretatiegemeenschappen deel uit kunnen
maken van verschillende semi-autonome sociale velden en deze de diver-

siteit van de interpretatiegemeenschappen kenmerken, wordt in deze paragraaf een aantal elementen opgesomd die de diversiteit van een
interpretatiegemeenschap onderstrepen. De elementen kunnen een rol
spelen bij de eventuele interpretatie van open, aspiratieve norm die in
een (communicatieve) wet wordt verwoord. De terreinen van diversiteit
zijn:

a) belangen;
b) taalgebruik;
c) affiniteit met aspiratieve normen.
De belangen benadrukken de verschillende doelen die de actoren binnen
een interpretatiegemeenschap nastreven. Deze belangen bepalen grotendeels het handelen van verschillende actoren binnen een interpretatie49 R. Cotterrell. 'Legal effects and moral meanings'. in: N. Zeegers. W. Witteveen & B.
van Klink (red.), Social and Symbolic Efects Of Legislation under the Rule of Law, Lewis-

ton, NY: The Edwin Mellen

Press 2005, P. 352
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gemeenschap. Het taalgebruik kan eveneens van invloed zijn op de wijze
waarop de verschillende actoren binnen een interpretatiegemeenschap
open normen interpreteren. De actoren dienen 'de boodschap van de wet'
te begrijpen. Tevens dienen zij met behulp van de taal invulling te geven
aan de open normen; deze invulling kan 'gekleurd' zijn door de verschillende rationaliteiten en binaire codes. De affiniteit van aspiratieve normen kan eveneens de diversiteit tussen verschillende actoren
kenmerken. De ene actor heeft wel affiniteit met de aspiratieve norm (het
te bereiken doel van de wet) en de andere actor heeft geen boodschap aan
de aspiratieve norm. Indien er geen affiniteit met de aspiratieve norm
aanwezig is, is de kans groot dat de open (aspiratieve) norm niet nader
wordt ingevuld, uitgewerkt en uitgevoerd.
Deze drie elementen worden hierna kort behandeld en het juridische en
economische gezichtsveld zal als uitgangspunt worden genomen.
Ad a) Belangen
Belangen spelen binnen interpretatiegemeenschappen een belangrijke
rol bij het effectueren van een wet die open normen bevat. Weber stelt:
Obviously. any legal guaranty is directly at the service of economic interests
to a very large extent. Even where this does not seem to be, or actually is not,
the case, economic interests are among the strongest factors influencing the

creation of law. For, any authority guaranteeing a legal order depends, in some way, upon the consensual action of the constitutive social groups, and the
formation of social groups depends, to a large extent, upon constellations of
material interests.50

Weber erkent dat de mogelijke invloed van juridisch gezag in de economische sfeer geen kwestie is van acceptatie; het juridisch gezag wordt
niet klakkeloos geaccepteerd. Hij schrijft het falen van effectieve uitoefening van juridisch gezag in de economische sfeer aan twee oorzaken toe.
Ten eerste aan de gevolgen van de ingewikkelde onderlinge afhankelijkheid van individuele economische eenheden in een markteconomie. Ten
tweede is het voor de economische sfeer geen optie om van economische
voordelen af te zien om vervolgens conform de wet te handelen, tenzij
het ontduiken van het formele recht sterk wordt afgekeurd door het heersende gewoonterecht binnen de economische sfeer.
It is obvious (...) that those who continuously participate in the market intercourse with their own economic interests have a far greater rational knowl-

5° M. Weber, Max Weber on Law in Economy and Society, M. Rheinstein. trans.
Cambridge. Mass.: Harvard University Press 1969. p. 37
42

E.

Shils,

|NTERPRETATIEGEMEENSCHAPPEN

edge of the market and interest situation than the legislators and enforcement officers whose interest is only ideal.5'
Ondanks de onderling afwijkende belangen is een economisch systeem
zonder recht niet mogelijk: "/Aln economic system (...) could certainly not
exist without a legal order with very special features which could not develop
except in the»me Ofa "statal" legal order. Present-day economic 198 rests on
opportunities acquired through contracts.„52
Ad b) Taalgebruik

Wil een wet een interpretatiegemeenschap bereiken, dan dient deze in
een taal te communiceren waarin de inhoud/boodschap begrepen wordt.
Bij een open norm is de inhoud nog niet (concreet) gedefinieerd. Dit kan
ertoe leiden dat de actoren in een economische sfeer niet precies weten
hoe ze dienen te handelen om aan de juridische verplichtingen te voldoen. De juridische taal Chet jargon) is onduidelijk.
But soft law might merely serve to make the message even more confused,
ambiguous or unpredictable. It might be impossible to understand precisely
what the message is and, therefore, impossible to begin to examine how, if at
all, it is received.53
Jargon heeft drie doeleinden: communicatie, insluiting en uitsluiting.
Het eerste doel van jargon is het faciliteren van informatie, vaak door
middel van afkortingen of door gebruik van technische termen. Jargon
verwijst naar een specifieke activiteit of beroep. Door het gebruik van jargon vindt er in- en uitsluiting plaats: personen die het jargon spreken behoren tot de groep en degenen die het jargon niet begrijpen worden als

buitenstaanders gezien.
Bij de interpretatie speelt taalgebruik een essentiele rol. Taal representeert bij uitstek de interactie; de vormen van taal komen voort uit en vinden hun bestaan in de interactie. Volgens Fuller is communicatie meer
dan het overbrengen van betekenis door middel van woorden:
(...) it involves an effort to initiate in another mind perceptual processes that
will as closely as possible match those taking place in the mind of the communicating party.54

5, Ibid., p. 38

52 Ibid., 9 39
51 R. Cotterrell, 'Legal effects and moral meanings', in: N. Zeegers, W. Witteveen & B.
van Klink (red.), Social and Symbolic E cts of Legislation under the Rule of Law, Lewiston, NY: The Edwin Mellen Press 2005, P. 34I
54 L. L. Fuller, The morality of law. New Haven, Ct.: Yale University Press 1969, p. 227
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Het interpreteren van wetgeving is niet alleen een kwestie van interpretatie van woorden, maar is in feite een kwestie van "interpretation of interactive behavior". Ervan uitgaande dat het een taak van het recht is om "an
orderly interaction among citizens and to furnish dependable guideposts
for self-directed action" te creeren. De interpretatie van wetgeving is afhankelijk van de context waarin het zich afspeelt:
In particular, a respect for systematic structure, and a capacity to perceive the
needs of the situation, will both be seen as essential for the wise interpretati-

on of written law. 55

Ad c) Alliniteit aspiratieve normen
De actoren binnen een interpretatiegemeenschap dienen affiniteit te
hebben met het te bereiken doel van de wet (centrale waarde) en de aspiratieve normen. In het algemeen zijn de actoren het erover eens dat de
aspiratieve norm een belangrijk doel dient.56 De actoren binnen een interpretatiegemeenschap verschillen echter van mening over de vraag wat
dat doel precies inhoudt en welke inspanningen daarvoor nodig zijn. Aspiratieve normen zijn "interpretatieve concepten die een belangrijke rol
spelen in discussies binnen de (...) gemeenschap A#" 57

In zijn oratie 'Ongeregeld heden'58 stelt Schuyt dat een rechtssysteem beschouwd kan worden als een systeem opgebouwd uit drie elementen:59
L een idetel element: het geheel van regels, beginselen, geschreven
en ongeschreven normen;
2. een reed element: alle gedragingen, handelingen en situaties die tot
daadwerkelijke rechtsbeslissingen leiden of kunnen leiden;
3. een operationeel element: het geheel aan organisaties en groepen
van beroepsbeoefenaren, die een bemiddelende rol spelen tussen
het ideele en het reele.
Volgens Schuyt vormt het spanningsveld tussen het ideele en het reele in
elk rechtssysteem een probleem: een spanningsveld tussen de aspiraties

55 Ibid., p. 229
56
Van Klink gebruikt hiervoor het begrip 'basisconsensus': de leden onderschrijven ten
minste op een globaal niveau de algemene doelstelling(en) van de wet en de middelen
die nagestreefd moet(en) worden. B.M.J. van Klink, De wet als symbool. Over wettelijke
communicatie en de Wet geliike behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid, Deventer: W.E.J. Tieenk Willink I998, p. II7·
57 Ibid., p. 93
58
C.J.M. Schuyt, Ongeregeld heden. Naar ten thgorie van wetgeving in de verzorgingsstaat,
Alphen aan den Riin Samsom uitgeverii 1982. Zie ook: C.J.M. Schuyt, Recht en samenlwing: cintrale problemen, alternatieven en overzichten. Assen: Van Gorcum I983
59
C.J.M. Schuyt, Ongeregeld heden. Naar een theorie van wetgeving in de verzorgingsstaat,
Alphen aan den Riin Samsom uitgeverii I982, p. 25·
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en de bedoelingen van de regels enerzijds en de feitelijke uitvoering anderzijds.
Dit spanningsveld is tevens zichtbaar in de casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998. Het spanningsveld in de casestudy heeft betrekking op
de doeleinden van de Arbeidsomstandighedenwet I998 Chet ideele) en de
feitelijke uitvoering van deze doeleinden door de ondernemingen (het reele).

Het ideele doeleinde van de Arbowet 21998 wordt in de zorgbepaling van
artikel 3 Arbowet I998 ('een gezonde en veilige werkomgeving') verwoord. In de zorgbepaling is er voor een 'open taalgebruik' gekozen, zodat er meerdere interpretaties mogelijk zijn. Door middel van open
normstelling wil de wetgever dat er een betere aansluiting plaatsvindt
met de praktijk ('maatwerk'). De ondernemingen dienen deze (ideele)
doelstellingen vervolgens in hun dagelijkse praktijk te verwezenlijken,
maar voor de ondernemingen zijn er veel haken en ogen (met betrekking
tot defeiteliike uitvoering). Ondernemingen weten vaak niet op welke wijze zij deze doeleinden kunnen bereiken en wanneer deze doelstellingen
bereikt zijn.
In hoeverre en in welke mate deze kenmerken daadwerkelijk van invloed
zijn bij invulling, uitwerking en uitvoering van open aspiratieve normen,
zal in hoofdstukken 5 en 6 aan de hand van de casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998 worden onderzocht.

6

Conclusie en onderzoeksvragen

6.I Conclusie

In dit hoofdstuk is het begrip interpretatiegemeenschappen nader onderzocht aan de hand van een theoretisch kader. Daarbij is gekeken naar
drie ideaaltypen van interpretatiegemeenschappen en naar de betekenis
die de communicatieve benadering van wetgeven geeft aan het begrip interpretatiegemeenschap.
De communicatieve benadering van wetgeven veronderstelt dat door
middel van meer open en aspiratieve normen de dialoog omtrent het onderwerp van de wetgeving wordt voortgezet na diens inwerkingtreding.
De voordelen hiervan zijn, volgens de theorie, dat men in kan spelen op
ontwikkelingen die zich in de praktijk voordoen waardoor de wet betere
aansluiting op de praktijk houdt. Tevens wordt door de theorie verondersteld dat de interactie tussen wetgeving en praktijk wordt gestimuleerd;
de wet kan betere aanvulling bieden aan de eigenschappen van de samenleving.
Zogenoemde interpretatiegemeenschappen hebben de taak om de open,
aspiratieve normen die aan een communicatieve wet ten grondslag liggen
nader in te vullen, uit te werken en uit te voeren. Een interpretatiege45
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meenschap wordt in deze dissertatie ruim opgevat: "een verband van actoren (personen en instituties) dat zich bezighoudt
met de nadere invulling, uitwerking en uitvoering van een wet die open normen bevat",
waarbij de nadruk ligt op de verschillende actoren binnen een interpretatiegemeenschap nadat een wet in werking is getreden.

In de communicatieve benadering wordt de (juridische) interpretatiegemeenschap door inclusiviteit bepaald. Dit vereiste bepaalt hoofdzakelijk
wie tot een interpretatiegemeenschap behoort.
Aangezien in deze dissertatie de vraag op welke wilze interpretatiegemeenschappen invulling, uitwerking en uitvoering geven aan open (aspiratieve) normen centraal staat, is van
de invalshoek inclusiviteit afgeweke
n. Het is niet zozeer van belang dat
voorafgaand wordt bepaald wie onderdeel uitmaakt van een interpretatiegemeenschap, maar of er door (verschillende) actoren daadwerkelijk
open normen worden ingevuld, uitgewerkt en uitgevoerd en op welke
wijze ze dat vervolgens doen. Niet alleen juridische actoren
(rechters, bestuursorganen) kunnen met open (aspiratieve) normen te maken krijgen,
maar zijn de actoren juist divers. In het geval van de Arbeidsomstandighedenwet I998 zijn het de werkgevers en werknemers die de verantwoordelijkheid hebben om een goed arbeidsomstandighedenbeleid op te
stellen. Dit betekent ook dat ze te maken krijgen met open (aspiratieve)
normen. De behandeling van de rationaliteiten en binaire codes biedt een
analytische weergave van verschillende gezichtspunten waarmee verschillende actoren te maken kunnen krijgen. Met het oog op de diversiteit van
actoren is in deze dissertatie gekozen om de interpreta
tiegemeenschap
vanuit de invalshoek van diversiteit te onderzoeken. Door meer rekening
te houden met de diversiteit, kan de wijze waarop de open normen worden ingevuld, uitgewerkt en uitgevoerd beter in kaart worden
gebracht.
Er zijn een drietal elementen van diversiteit geformuleerd, te weten: belangen, taalgebruik en affiniteit met aspiratieve normen.

6.2 Onderzoeksvragen

In deze dissertatie wordt verondersteld dat niet de inclusiviteit van interpretatiegemeenschappen op de voorgrond moet komen te staan, maar
juist de diversiteit van deze interpretatiegemeenschappen. Door de diversiteit meer in kaart te brengen, wordt er meer inzicht verschaft over de
vraag hoe interpretatiegemeenschappen functioneren en welke werkwijze(n) zij hanteren bij de invulling, uitwerking en uitvoering van open,
aspiratieve normen.
Om te bepalen of er sprake is van invulling, uitwerking en uitvoering van
open, aspiratieve normen wordt in deze dissertatie een 'basiskader' gehanteerd, namelijk:
- een wet met open normen ligt aan de invulling, uitwerking
en uitvoering ten grondslag;
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-

(deel van) de wettekst of een (open) norm wordt geinterpreteerd en
geformuleerd;

-

tussen actoren binnen een interpretatiegemeenschap wordt overleg
gevoerd;

- belangenafweging vindt plaats door de verschillende actoren;

- toepassing van beleid in de praktijk.
In de volgende subparagraaf zullen de verwachtingen en de onderzoeksvragen met betrekking tot het begrip 'interpretatiegemeenschap' kort de
revue passeren.
6.2.1 Verwachtingen en ondinoekspragen

Welke lering kan uit de exercitie van het begrip 'interpretatiegemeenschap' worden getrokken voor de casestudy Arbeidsomstandighedenwet
I9982 Oftewel wat zijn de verwachtingen en onderzoeksvragen?
De Arbeidsomstandighedenwet I998 is een wet die open (aspiratieve)
normen bevat, die door de interpretatiegemeenschap dienen te worden
ingevuld, uitgewerkt en uitgevoerd. Op gebied van de arbeidsomstandigheden is door de wetgever bewust de keuze gemaakt om gebruik te maken van open normen en op deze wijze meer aansluiting te krijgen met
de praktijk. De ondernemingen hebben de mogelijkheid om de normen
aan hun situatie toe te passen ('maatwerk-idee'). In de casestudy zijn drie
grote en drie middelgrote ondernemingen onderzocht. De ondernemingen zijn allen werkzaam binnen de transport- en vervoerssector.

Om te beginnen met de hypothesen. De hypothese is dat de drie grote
bedrijven gebruik maken van de 'vrijheid' om zelf beleid te maken waar
het open normen betreft. De middelgrote bedrijven zullen dit minder
doen. Deze aanname wordt gebaseerd op het feit dat grote bedrijven
meer capaciteiten hebben dan middelgrote bedrijven. Onder capaciteiten
wordt met name personele en financiele aspecten verstaan. Tevens is de
verwachting dat bij de grote ondernemingen eerder sprake is van een interpretatiegemeenschap die actief open normen invult, uitwerkt en uitvoert. Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat bij grote ondernemingen
meer overleg plaatsvindt met onder andere de ondernemingsraad omtrent het te voeren beleid en de invulling hiervan. Bij de middelgrote bedrijven zal waarschijnlijk minder (frequent) overleg worden gevoerd.
Wat is de hypothese omtrent de bijdrage van de arbodienst en de Arbeidsinspectie in het systeem van de arbeidsomstandigheden? De rol van
de arbodienst zal waarschijnlijk een actieve rol zijn, in de zin dat zij actief
informatie verstrekt aan de werkgevers en hen erop attendeert wat wel en
niet is toegestaan. De arbodienst zou ook regelmatig overleg moeten
hebben met de werkgevers. Bij de Arbeidsinspectie is de verwachting dat
deze een terughoudende positie inneemt, maar de inspectie verstrekt wel
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de nodige informatie aan de werkgevers

kortkomingen worden geconstateerd.

indien er bij een inspectie te-

De onderzoeksvragen voor de casestudy omtrent het begrip 'interpretatiegemeenschap' kunnen als volgt worden geformuleerd:
De eerste vraag is: wie zijn (allemaal) betrokken binnen de systematiek
van arbeidsomstandighedenP Welke rol vervullen deze actoren? Wie zijn
binnen de ondernemingen betrokken bij de arbeidsomstandigheden?
Van belang is ook hoe de verhoudingen binnen de onderneming zijn geregeld. Is er sprake van een hierarchische structuur? Wordt er regelmatig
overleg gevoerd?
Een andere vraag die van belang is: welke belangen streven de verschillende actoren na? Hoe verhoudt dit zich met de Arbeidsomstandighedenwet I9982 Welke elementen zijn typerend voor de omgeving
waarbinnen de ondernemingen in functioneren?
Een ander onderwerp dat van belang is, is de vraag op welke wijze de verschillende actoren binnen de arbeidsomstandigheden met open normen
omgaan. Hoe worden deze normen ervaren? Wordt er actief beleid gemaakt? Wordt er gebruik gemaakt van het 'maatwerk-idee'P
Door deze vragen te beantwoorden kan er een indicatie worden gegeven
in hoeverre er in de casestudy sprake is van een interpretatiegemeenschap. De theorie omtrent het begrip interpretatiegemeenschap laat
voornamelijk zien welke verschillende invalshoeken de invulling, uitwerking en uitvoering van open normen kunnen beinvloeden.

In het volgende hoofdstuk zal eerst het tweede kenmerkend begrip worden behandeld, namelijk: wederkerigheid. Vervolgens wordt in hoofdstuk
4 de systematiek van de Arbeidsomstandighedenwet I998 behandeld. In
hoofdstuk 5 zal de casestudy aan de orde komen.

48

HOOFDSTUK 3
WEDERKERIGHEID

I Inleiding
Binnen de communicatieve benadering speelt het wederkerigheidsaspect
een centrale rol. Wederkerigheid is een abstract en algemeen begrip. Het
wordt toegepast in een verscheidenheid van concrete situaties, die het algemene begrip op specifieke wijze inkleuren en hieraan een bijzondere
inhoud geven: De betekenis 'wederkerigheid' is afhankelijk van de context waarin het zich afspeelt. Wederkerigheid heeft in de relatie tussen
burgers onderling een andere betekenis dan de wederkerigheid tussen
overheid enerzijds en burgers anderzijds.
Om aan het algemene en abstracte wederkerigheidsbegrip een betekenis
te geven, wordt in dit hoofdstuk aan de hand van literatuurstudie een
analyse gemaakt van het begrip. Hiermee wordt gepoogd een aantal elementen, die aan het begrip ten grondslag ligt, te 'filteren' en de betekenis
van het begrip wederkerigheid te verduidelijken.
Aangezien de casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998 (hoofdstuk 5)
zowel economische aspecten (bedrijfsleven) als juridische elementen
(open, aspiratieve normen van Arbowet I998) omvat, wordt in dit hoofdstuk de wederkerigheid binnen de economische en juridische context
uitgebreid behandeld. De sociale en familiare contexten, die ook een deel
vormen van wederkerigheid, worden in deze dissertatie buiten beschouwing gelaten.2 Om vast te stellen welke elementen het begrip wederkerigheid bevat, zal er gekeken worden naar de contexten recht (paragraaf 3)
en economie (paragraaf 4) en welke betekenis het begrip wederkerigheid
krijgt binnen deze contexten. De uitsplitsing van wederkerigheid in de
economie en in het recht dient slechts een analytisch doel(einde): het
verduidelijken van de verschillende gezichtspunten en spanningsvelden
binnen de contexten. Dit onderscheid is niet absoluut en in de praktijk
lopen beide contexten door elkaar.
Om te beginnen wordt de wederkerigheid in de context van het recht behandeld (paragraaf 2). De theorie van de rechtsfilosoof Lon L. Fuller

:

W.G.M. Salet, Om recht en staat. Een sociologische verkenning van sociale, politieke en
rechtsbetrekkingen, Voorstudies en achtergrond Wetenschappeljke Raad voor het Regerings-

*

beleid (V 83 . Den Haag: Sdu uitgeveri j I994, P· 35·
Dorien Pesser behandelt in haar dissertatie drie typen wederkerigheid: affectieve wederkerigheid (familiale verwantschap), sociale wederkerigheid (kleine, homogene gemeenschap zoals buurtgenoten) en rationele wederkerigheid (heterogene
groeperingen, recht creeert wederkerigheid tussen 'vreemden'). D.W.J.M. Pessers,
Li€tile, solidariteit en recht, Amsterdam: Universiteit van Amsterdam 1999
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wordt als analytisch kader gebruikt voor de definitievorming van het begrip 'wederkerigheid'. Fuller analyseert in zijn boek The Morality of Lawl
de relatie tussen recht en moraal; daarin speelt reciprocity
(wederkerigheid) een centrale rol. Tevens wordt in deze paragraaf het leerstuk van
responsief recht behandeld en aansluitend wordt er een beschrijving gegeven van de betekenis die de communicatieve benadering van wetgeven
verbindt aan het begrip wederkerigheid. Vervolgens zal in paragraaf 3 de
relatie tussen wederkerigheid en economie worden besproken. In paragraaf 4 wordt een definitie voor het begrip wederkerigheid gegeven die in
de casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998 wordt gehanteerd. Ten
slotte zal het hoofdstuk worden afgesloten met een resum6 en worden er
onderzoeksvragen voor de casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998
geformuleerd (paragraaf 5).

2

Wederkerigheid en recht

2.I

Wederkerigheid volgens Fuller

De rechtsfilosoof Lon

L.

Fuller formuleerde in zijn boek 'The Morality of

Law'4 een aantal algemene eisen waaraan regels van staatswege moeten
voldoen om mogelijk te maken dat maatschappelijke partijen elkaar
daaraan kunnen houden.5 Fuller stelt dat regels, die niet rechtstreeks
door de subjecten zelf in het leven zijn geroepen, moeten voldoen aan
kwaliteiten als zouden zij vrijwillig tot stand kunnen zijn gekomen.6 Als

die elementaire eisen niet of niet adequaat worden gezocht, zullen partijen dergelijke regels negeren of ontwijken. De elementaire eisen van moraliteit waaraan wetgeving idealiter moet voldoen, zijn als volgt door
Fuller uitgewerkt:7
- algemeenheid van wettelijke regels: het geheel ontbreken van regels
zou tot gevolg hebben dat steeds op ad hoc basis tot een beslissing
moet worden gekomen, daarom moeten wetten algemeen zijn (ge3 L.L. Fuller, The morality Oflaw. New Haven, Conn.: Yale University Press I969.

4

Ibid.

Fuller noemt deze acht eisen ook wel 'internal morality of law' ofwel 'implicit law of
lawmaking'. De internal morality is hoofdzakelijk een 'morality ofaspiration', maar ze
drukken ook een 'morality of duty' uit. De eisen zijn een opsomming van 'moral duties' die nauw verbonden ziin met de rol van de wetgever. De eisen ziin 'internal' in
de zin dat zij een veeleisende/bijzonder taak aan de wetgever stellen om conform de
eisen te handelen. De eisen constitueren een moraal in de zin dat zij de verantwoordeliikheid van de wetgevers bij de uitoefening van hun gezag kenmerken.
6 W.G.M. Salet, Om recht en staat. Een sociologische verkenning van sociale, politieke en
5

rechtsbetrekkingen, Voorstudies en achtergrond Wetenschappeloke Raad voor het Regerings-

beleid (v 83), Den Haag: Sdu uitgeverij I994· P· 4I
7 Ph. Eijlander, 'De betekenis van wetgeving', in: B.M.J. van Klink & W. Witteveen
(red.), De overtuigende wetgever, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000, p. 68; L.L.
Fuller, The morality oflaw. New Haven, Conn.: Yale University Press I969, p. 39·
5o

WEDERKERIGHEl D

lijkheid voor de wet, geen wetten die een particulier belang betreffen);
- openbaarheid/kenbaarheid van wettelijke regels: om effect te sorteren op het gedrag van rechtssubjecten moeten de regels op zijn
minst bekend zijn (toegankelijkheid, rechtsbijstand, voorlichting);
- werking voor de toekomst van wettelijke regels: van de rechtsgenoten
kan niet worden verwacht dat zij voldoen aan regels die zien op het
verleden (verbod van terugwerkende kracht (van belastende regels));

- begrijpelgkheid/duidelgkheid van wettelijke regels: geldende regels
dienen niet alleen kenbaar, maar ook helder en begrijpelijk te zijn
(voor de burger die door de wet in zijn belangen wordt geraakt);
- consistentie van wettelijke regels: regels mogen niet in tegenspraak
met elkaar zijn (geen tegenstrijdigheden in de toepasselijke wetgeving, ook over sectoren heen);
- nale€ baarheid van wettelijke regels: regels mogen niet het onmogelijke vragen van de rechtsgenoten (het moet redelijkerwijs mogelijk
zijn het voorschrift te goeder trouw na te leven);
- stabiliteit van wettelijke regels: bij steeds weer wisselende regels is
het niet of nauwelijks mogelijk dat de rechtsgenoten hun gedrag
afstemmen op de regels (geen al te frequente veranderingen);
- consequente toepassing van wettelijke regels: er dient overeenstemming te bestaan tussen de regels zelf en de toepassing van de regels in de praktijk (geen grote kloof tussen de wet op papier en de
uitvoeringspraktijk).
Met de lijst van eisen geeft Fuller te kennen dat er een zekere (impliciete)
wederkerigheid aanwezig is tussen overheid en burger.8 Wil de overheid
ervoor zorgen dat zijn regels worden gehoorzaamd, dan dienen deze aan
de minimale eisen van wetgevingskwaliteit te voldoen. Door middel van
wetten wil de overheid tegen zijn burger zeggen: "These are the rules we
ask you to follow. If you will obey them, you have our promise that they
are the rules we will apply to your conduct."9 In dit citaat komt een essentieel element naar voren. Immers, indien de burger op voorhand wist dat
de overheid geen rekening zal houden met zijn eigen regels, dan zal de

8

9

De socioloOg Georg Simmel constateerde dat in het geval van het recht geen onmiddelIiike wisselwerking plaatsvindt vanwege het ontbreken van een persoonliik karakter en

spontaneiteit van de wet.
Wer einem obiektiven Gesetz untergeordnet ist, fuhlt sich von diesem bestimmt,
er selbst aber bestimmt ienes in keiner Weise[.1 Er hat keine M6glichkeit, in einer
das Gesetz selbst treffenden Weise darauf zu reagieren, wie doch der armseligste
Sklave es noch immer in irgend einem Mage seinem Herrn gegenuber kann.
G. Simmel, 'Oberordnung und Unterordnung', in: Soziologie. Untersuchungen fiber die
Formen der Versellscha#ung, Leipzig: Duncker & Humblot I908, p. 197·
L.L Fuller, The morality oflaw, New Haven, Conn.: Yale University Press I969, p. 217·
5I
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burger zelf weinig drijfveer hebben om de regels op te volgen. Zo bevat
het bekendmaken van regels de "social meaning" dat de regelmaker zijn
eigen regels zal opvolgen. Fuller definieert de notie van de aanwezigheid
van wederkerigheid als volgt:
Certainly there can be no rational grounds for asserting that a man can have
moral obligation to obey a legal rule that does not exist, or is kept secret from
him, or that came into existence only after he had acted, or was unintelligible,
or was contradicted by another rule of the same system, or commanded the
impossible, or changed every minute. (...) There is a kind of reciprocity between government and the citizen with respect to the observance of rules. (...)
When this bond of reciprocity is finally and completely ruptured by government, nothing is left on which to ground the citizen's duty to observe the rules.10

In 'Human Interaction and the Law'11 onderzoekt Fuller onder andere de
verhouding van wederkerigheid en wetten. Hij stelt hierbij de centrale
vraag of het bestaan van wetten afhankelijk is van een stabiele interactieve verwachting tussen 'lawgiver and subject'. Alvorens hij antwoord geeft
op deze vraag, gaat hij eerst na wat de essentiele karakteristiek van het
recht is. Het antwoord luidt: autoriteit/gezag.I< Veel mensen, zoals een kolonel of een directeur, bezitten gezag - aldus Fuller - maar beschikken
niet over de mogelijkheid om wetten te maken. Kenmerkend voor het
recht is zijn algemeenheid; recht maakt algemene regels en een directeur
'
geeft specifieke bevelen. Het doel van recht is om baselines' te bieden voor
menselijke c.q. sociale interacties: het recht heeft als doel een kader te
creeren voor menselijke vrijheid en niet om alle aspecten van de maatschappij te reguleren.13 Om de 'baselines' te bewerkstelligen voor de
doelgerichte maatschappelijke activiteiten is het van belang dat:

'0 Ibid.. P. 39-40,
" L. L. Fuller, 'Human interaction and the law'. in: L.L. Fuller en K. I. Winston (red.L The
principles Of social order: selected essays of Lon L. Fuller, Durham, NC: Duke University
Press I98I.
u In de terminologie van Max Weber valt het begrip gezag onder 'Herrschaft'. M. Weber. Gezag en bureaucratic, A. van Braam, Rotterdam: Universitaire Pers Rotterdam
1972, P. 57
De socioloog Simmel onderscheidt in zijn Oher- und Unterordnung drie soorten autoriteit:

autoriteit door een individu

- autoriteit door een groep uitgeoefend
autoriteit, uitgeoefend door een onpersoonlijk objectiefbeginsel Ofrecht.
'Oberordnung und Unterordnung', in: Soziologie. Untersuchungen uber die
Formen der Versellschajiung, Leipzig: Duncker & Humblot I908.
'3 L. L. Fuller, 'Human interaction and the law', in: L. L. Fuller & K.I.
Winston (red.), The
-

G. Simmel,

principles of social order:
Press I981, p. 234·
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(...) mutual expectations be stabilized, not only within society, but also between citizens in their official capacities as legislators and citizens in their capacities as subjects. This is where the reciprocity of legality comes in: legality
is a necessary condition for achieving the desired stability in "interactional
expectancies" generally. Some infractions are possible without disturbing the
functioning of society, but reciprocity and legality must be at the basis of all
effective enacted law. 14

De burger moet noodzakelijkerwijs erop vertrouwen dat de overheid 'het
spel van het recht' fair speelt. Het betreft hier een 'breekbare' constructie:
But precisely because this faith plays so important a role in the functioning of
legal system, a single dramatic disappointment of it, or a less conspicuous
but persistent disregard of legality over a whole branch of law, can undermine the moral foundations of a legal order, both for those subject to it and for
those who administer it.'5
a

Een interactieve praktijk komt volgens Fuller in alle rechtssystemen voor,

niet alleen in rechtssystemen die door gewoonterecht worden gedomineerd, maar ook in rechtssystemen die op het eerste oog lijken te worden
gedomineerd door "enacted law and formal lawmaking and law-applying
institutions".16 De interactie bestaat ook in verhoudingen tussen autoriteiten en ondergeschikten (verticale machtsverhoudingen), zoals de relatie tussen 'lawgiver' en 'subject'. Fuller stelt dat het bestaan van een
rechtsorde afhankelijk is van een effectieve interactie en co8peratie tussen burgers en "lawmaking and law-applying officials":7
(...) the existence of enacted law as an effectively functioning system depends
upon the establishment of stable interactional expectancies between lawgiver
and subject. On the one hand, lawgiver must be able to anticipate that the citizenry as a whole will accept as law and generally observe the body of rules
he has promulgated. On the other hand, the legal subject must be able to anticipate that government will itself abide by its own declared rules when it

14 W. Witteveen, 'Rediscovering Fuller: an introduction'. in: W. Witteveen (red.). Rediscovering Fuller: essays on implicit law and institutional design, Amsterdam: Amsterdam
University Press I999, p. 34
'5 L.L Fuller. 'Human interaction and the law'. in: L.L. Fuller & K.I. Winston (red.), The
principles of social order: selected essays of Lon L. Fuller, Durham. NC: Duke University
Press I98I, p. 235·
16 G.J. Postema. 'Implicit law'. in: W. Witteveen (red.), Rediscovering Fuller: essays on implicit law and institutional design, Amsterdam: Amsterdam University Press 1999. p
259

'7 L. L. Fuller, Tile morality of law, New Haven, Conn.: Yale University Press I969, p
209. Postema noemt dit ook wel Fuller's "vertical interaction thesis". G.J. Postema.
'Implicit law', in: W. Witteveen (red.), Rediscovering Fuller: essays on implicit law and institutional design, Amsterdam: Amsterdam University Press 1999, p. 260.
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comes to judge his actions, as in deciding, for example, whether he has
committed a crime or claims property under a valid deed.18

Een effectief functionerende rechtsorde is, samenvattend, afhankelijk van
een "cooperative effort - an effective and responsible interaction - between lawgiver and subject"19 en een "relatively stable reciprocity of expectations".2° Indien de wederkerigheid uiteenvalt, heeft dit
consequenties voor de rechtsorde in die zin dat het recht geen adequate
'baselines' voor menselijke c.q. sociale interacties kan voorzien. Co6rdinatie van 'self-directed' sociale interactie is slechts effectief indien het
merendeel van de betrokken partijen redelijkerwijs kan verwachten dat
de anderen op gelijke wijze de regels identificeren en begrijpen en tevens
erop kunnen rekenen dat zij deze regels zullen gehoorzamen.
Thus, lawgivers must shape the rules they enact or interpret in anticipation
of how citizens are likely to understand, and expect their fellow citizens to
understand, the language they use and the decisions they make. Likewise, citizens will understand announced rules and decisions in light how they expect officials and their fellow citizens to understand and apply the rules.21

2.2

Responsief recht en communicatieve benadering van wetgeving

2.2.1 Responsief richt

Het responsief recht komt in bepaalde elementen overeen met de ideean
van Fuller. Zowel in het interactionisme (Fuller) als in responsief recht
(Selznick) is de gedachte dat het recht niet begrepen kan worden zonder
aandacht voor de wezenlijke idealen van het recht. 22
Een responsieve benadering van het recht biedt de mogelijkheid om sociale behoeften op een effectieve wijze te reguleren en zodoende "substansive justice" te realiseren: "law as a facilitator of response to social needs
and aspirations".23

8 L.L Fuller, 'Human interaction and the law'. in: L.L. Fuller & K. I. Winston (red.), The
principles Of social order: selected essays of Lon L. Fuller, Durham. NC: Duke University
Press 1981, p. 255·

'9

L.L. Fuller, The morality Of law, New Haven. Conn.: Yale University Press I969 p
2I9.

20 Ibid.. 9 209.

2' G.J. Postema, 'Implicit law', in: W. Witteveen (red.), Rediscovering Fuller: essays on implicit law and institutional design, Amsterdam: Amsterdam University Press 1999. p.
264·

u W. van der Burg, Eindverslag Pioneer-programma: The Importance of Ideals in Law,
Morality and Politics. Tilburg: Schoordiik Instituut Katholieke Universiteit Brabant,
mei 2002,9

21 P. Nonet & P. Selznick, Law and Society in Transition. Toward Responsive Law, New
Brunswick, NJ: Transaction Publishers 2001. p. I4·
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Responsief recht is meer gericht op het oplossen van problemen dan op
het centraal stellen van de regel. Dialoog is in de context van responsief
recht belangrijker dan dwang. Het responsief recht neemt afstand van
het idee om problemen volgens "het boekje van regels' ("going by the
book"24) op te lossen en houdt meer rekening met de specifieke omstandigheden. Zo dient aldus Selznick - een "good inspector" te proberen
om door middel van dialoog, diagnose en "institutional design" de arbeidsomstandigheden te verbeteren of de vervuiling te beperken.25 Het
ideaal is om het maximaal haalbare zelfregulering te bereiken:6
-

They [good inspectors, AA] participate with business and other institutions in
a cooperative effort to make law effective. This may involve forbearance to
mitigate unreasonableness, or technical consultation to show how improvements may be made without undue cost, perhaps by bringing to bear the experience of other firms.27
28
Responsief recht moet niet worden gelijkgetrokken met deregulering.
Volgens Selznick dienen regelgevende instellingen gezag te bezitten,
maar de nadruk ligt bij de vraag hoe zij met hun gezag omgaan.

Rule-centered law tends to expend authority on securing conformity to rules,
not on solving problems. Responsive law is less interested in rule-compliance
than in mobilizing energies for achievement of public purposes, and this requires respect for and deference to the needs ofthe enterprise.29

Regulering wordt door Nonet en Selznick ruim opgevat: "regulation is
the process of elaborating and correcting the policies required for the realization of a legal purpose. Regulation thus conceived is a mechanism
for clarifying the public interest".30 Wetgeven is slechts 66n mogelijkheid
om publiek beleid uit te voeren. Indien sociale problemen effectiever
kunnen worden opgelost door zelfregulering dan dient hieraan de voorkeur te worden gegeven; ervan uitgaande dat onderhandeling, dialoog en
compromis een effectievere bijdrage leveren aan probleemoplossing dan
Bil 'going by the book' ligt de nadruk op formele regels en schending van deze regels.
4 Selznick verwijst hierbii naar het werk van Eugene Bardach en Robert Kagan. E. Bar24

dach & R. Kagan, Going by the book: the problem of regulatory unreasonableness, Philadelphia, Pa.: Temple University Press 1982, hoofdstuk 5. P. Selznick. The moral
commonwealth. Social theory and the promise ofcommunity Berkeley, CA: University of

California 1992, p. 470·
26 P. Selznick, The moral commonwealth. Social theory and th£ promise of community,
Berkeley, CA: University of California 1992, p. 470
*7 Ibid.
28 Ibid.. P. 471
.9

Ibid.

1° P. Nonet & P. Selznick, Law and Society in Transition. Toward Responsive Law, New
Brunswick, NI Transaction Publishers 2OOI. p. 108-09.
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hierarchische wetgeving.3, Selznick en Nonet bepleiten een weloverwogen afweging te maken bij de te hanteren strategie van regelgeving. Responsiviteit impliceert een selectieve aanpassing van wetgeving aan sociale
behoeften. Nonet en Selznick formuleren de notie als volgt:
A responsive institution retains a grasp on what is essential to its integrity
while taking account of new forces in its environment.32

Responsieve regelgeving impliceert een evaluatie van de wijzen, strategieen en resultaten door gebruik te maken van het principe van goede regelgeving. Tevens impliceert responsieve regulering "a critical reflection
on social problems and needs from the point of view of the intended objectives and all the values that are at stake."33 Deze evaluatie is gebaseerd
op Selznick's "reflexive responsibility" of "self-regarding". 14 Responsiviteit is volgens Seznick - een manier van verantwoordelijk zijn:
-

Responsibility runs to an institutional self or identity; to those whom the institution depends; and to the community whose well-being it affects. Thus
responsiveness entails reconstruction of the self as well as outreach to others.
Established structures, rules, methods, and policies are all open to revision,
but revision takes place in a principled way, that is, while holding fast to values and purposes.35

Wil het recht responsief zijn, dan dient het de idee van een gemeen-

schappelijk goed of een openbaar belang serieus te nemen. De vraag die
daarbij gesteld dient te worden, is: in hoeverre komen regels, procedures
en doctrines tegemoet aan de behoeften die zij beogen te dienen. Wat die
behoeften precies zijn en hoe zij verwezenlijkt kunnen worden, blijft volgens Selznick altijd een open vraag. Derhalve dienen de 'legal institutions'
naast
de
van
hun
ook als
uitoefening
gezag
onderzoeksinstrumenten te fungeren om die behoeften te achterhalen.
"
And inquiry runs to the premises of law, not only to its implementation:16
2.2.2

Communicatieve benadering van witgeven

Communicatieve benadering van wetgeven loopt parallel met het responsief recht en het interactionisme.

1, Ibid., p. 93·
32 Ibid., P· 77
11 B.R. Dorbeck-Jung, 'Basics of Realistic Jurisprudence'. RegAMaat 1999. nr. 3, P· I47·
14 P. Selznick, The moral commonwealth. Social theory and the promise of community,
Berkeley, CA: University of California I992. p. 338
35

Ibid.

16 Ibid.. p. 472
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De communicatieve stijl van wetgeven veronderstelt een "voortdurende
tweezijdige inzet, zowel van de kant van de wetgever als van (een deel van) de
rechtsgemeenschap"[cursivering, A.AJ.37 De wetgever dient 66n of meer
waarden vast te leggen die van fundamentele betekenis zijn voor de
rechtsgemeenschap, maar waarvan de betekenis niet vaststaat. Deze
waarden worden in rechtsnormen vertaald en nemen de vorm aan van
open (aspiratieve) normen en bieden ruimte voor interpretatie en discussie. Volgens Witteveen en Van Klink krijgt de wetgeving hierdoor een
responsief,8 karakter: er kan flexibel - maar zeker niet onkritisch - worden gereageerd op veranderde opvattingen over recht en rechtvaardigheid
in de samenleving.39 De communicatieve wetgeving is volgens Witteveen en Van Klink - een vorm van responsief recht.40
-

De communicatieve benadering kan het best worden begrepen vanuit
een interactionistische visie41 Op het recht. Binnen het interactionisme
speelt de vraag hoe mensen ertoe komen over en weer van elkaar een bepaald gedrag te verwachten. De interactie heeft binnen het interactionisme een centrale positie.
Het beginsel van wederkerigheid speelt bij de interactie tussen mensen
een centrale rol. Volgens de rechtsfilosoof Lon Fuller speelt de wederkerigheid ook een rol in de relatie tussen "government and citizen". Het
beginsel van wederkerigheid heeft - volgens Witteveen en Van Klink voor de wetgeving tot gevolg dat wetgevende instanties zelfverantwoorde-

lijkheid moeten nemen voor het goede verloop van de communicatie over
het recht. De wetgever zoekt aansluiting bij de zelfregulerende capaciteiten van maatschappelijke organisaties en heeft niet de pretentie om de
maatschappij volledig top-down te sturen.

2.3

Typen relaties in het recht

Wederkerigheid is afhankelijk van de context c.q. relatie waarin deze het
zich afspeelt. Grosso modo kunnen we vier typen relaties onderscheiden:
17 W. Witteveen & B.M.J. van Klink, 'De overtuigende wetgever'. in: W.J. Witteveen &
B.M.J. van Klink (red.), De overtuigende wetgever, Deventer: W.E.J. Tieenk Willink
2000, p. 6

18 Het idee van responsief recht is gebaseerd op de theorie van.Nonet en Selznick. P.
Nonet & P. Selznick, Law and Society in Transition. Toward Responsive Law, New
Brunswick, NJ: Transaction Publishers 2ooii.
19 W. Witteveen & B.M.J. van Klink, 'De overtuigende wetgever", in: W.1 Witteveen &
B.M.J. van Klink (red.), De overtuigend£ wetgever, Deventer: W.E.J. Tieenk Willink
2000, p. 7
40 Ibid.. P. 28.
4' Grondleggers van het interactionisme zijn Max Weber (sociaal handelen), George
Herbert Mead (sociale interactie) en Herbert Blumer (symbolisch interactionisme).
De rechtsfilosoof Lon Fuller heeft het interactionisme toegepast op het recht (L.L. Fuller, The morality oflaw, New Haven, Conn.: Yale University Press 1969)
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recht(sbetrekkingen), economische relaties, sociale relaties en familiaire
relaties.42 De mate c.q. gradatie van wederkerigheid kan per relatie verschillen; de wederkerigheid in de ene relatie kan diepgaander zijn dan de
wederkerigheid in de andere relatie.43
In deze paragraaf zal de rechtsbetrekking uitgebreider worden besproken. De economische relatie zal in paragraaf 3.3 aan bod komen. De
rechtsbetrekking en de economische relatie komen tevens aan bod in de
casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998
2.3.1 Rechtsbetrekkingm
Een rechtsbetrekking wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van
rechtsnormen. De Duitse rechtsgeleerde Norbert Achterberg heeft onder
andere in zijn boek 'Die Rechtsordnung als Rechtsverhaltnisordnung'44
gesteld dat de rechtsorde als een geheel van rechtsbetrekkingen moet
worden beschouwd. Rechtssubjecten staan in deze optiek in steeds verschillende rechtsbetrekkingen tot elkaar. De rechtsbetrekkingen binnen
de rechtsorde zijn "rechtsnormgestalteter Beziehungen zwischen zwei
oder mehreren Subjekten als deren Endpunkten."45 De rechtsbetrekkingen worden uitsluitend bepaald door de aanwezigheid van rechtsnormen
en de subjecten in een dergelijke rechtsbetrekking zijn rechtssubjecten.

Ook in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is er sprake van een
rechtsbetrekking en wel van een wederkerige rechtsbetrekking. In de

memorie van toelichting wordt de wederkerige rechtsbetrekking als volgt
omschreven:
(...) een rechtsbetrekking tussen weliswaar naar hun aard verschillende partijen - omdat het bestuur het algemeen belang vertegenwoordigt en daarbij

42 In dit hoofdstuk ziin met name de economische en rechtsbetrekkingen behandeld. De
sociale en familiare relaties worden in deze dissertatie buiten beschouwing gelaten.
De sociale en familiare relaties worden in de dissertatie van Dorien Pessers uitgebrei-

43

der behandeld. D.W.I.M. Pessers, Liejile, solidanteit en recht, Amsterdam: Universiteit
van Amsterdam I999.
Bijde behandeling van de Morality of Law constateert Fuller dat tussen de 'morality of
duty' (minimum) en 'morality of aspiration' (ideaal/utopie) sprake is van een gelaagd
structuur. Het discussiepunt is gelegen in de vraag waar de plicht (duty) eindigt en
het ideaal (aspiration) begint, de zogenaamde "invisible pointer".
(...) a kind of scale or yardstick which begins at the bottom of social living and extends upward to the highest reaches of human aspiration. Somewhere along this
scale there is an invisible pointer that marks the dividing line where the pressure
of duty leaves and the challenge ofexcellence begins.
L.L. Fuller, The morality of law. New Haven, Conn.: Yale University Press I969. p. 9
IO.

44 N. Achterberg, Die Rechtsordnung als Rechtsverhtiltnisordnung. Berlijn: Duncker &
Humblot 1982.
45 Ibid.. p. 31.8'7·
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dienstbaar is aan de uitvoering van democratische genomen besluiten, terwijl
de wederpartij een individueel belang naar eigen inzicht mag behartigen maar toch een rechtsbetrekking waarin beide partijen in een wederkerige relatie tot elkaar staan, zodat zij rekening moeten houden met de positie en de
belangen van de andere partij.46

Met de introductie van de wederkerige rechtsbetrekking heeft de Awbwetgever afstand willen nemen van het hierarchische beeld tussen bestuur en burger: het bestuur kan ter behartiging van het algemeen belang
eenzijdig besluiten opleggen aan de burger. Door de wederkerige rechtsbetrekking te introduceren heeft de Awb-wetgever gehoor willen geven
aan een meer horizontale verhouding, waarbij bestuur en burger in beginsel op voet van gelijkheid opereren.
Het begrip rechtsbetrekking47 wordt in het bestuursrecht opgevat als een
duurzame en dynamische verhouding tussen bestuur en burger die volledig door geschreven en ongeschreven rechtsnormen wordt beheerst.48
Hirsch Ballin is van mening dat de rechtsbetrekking tussen bestuur en
burgers gezien moet worden als een min of meer duurzame betrekking
waar burgers en bestuur elkaar ontmoeten.49 Deze rechtsbetrekking
wordt door wetgever, bestuur en rechter nader genormeerd door beschikkingen, rechtshandelingen, toezeggingen, verwachtingen en andere
rechtens relevante gebeurtenissen.50 In deze visie wordt het bestuursrecht begrepen als de ordening van een geheel van rechtsbetrekkingen.51
Met wederkerigheid van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking wordt
volgens Van Male bedoeld "dat het naar de huidige stand van ontwikkeling van het bestuursrecht niet zo is, dat het bestuur eenzijdig en zonder
acht te slaan op de belangen van individuele burgers beschikkingen kan

46 Kamerstukken II I 988/89, 2I 221, nr. 3. P· 12.
47 In een rechtsbetrekking wordt de relatie (bijvoorbeeld overheid-burger) hoofdzakelijk
bepaald door de aanwezigheid van rechtsnormen. Het begrip 'rechtsbetrekking' wordt
hier niet uitgebreid besproken. Zie voor uitgebreide behandeling van het begrip
'rechtsbetrekking' N. Achterberg, Die Rechtsordnung als Rechtsverhtiltnisordnung, Berlijn: Duncker & Humblot I982.; J.L.M. Gribnau, Rechtsbetrekkingen en rechtsbeginselen

navordering, toezegging en.fiscain het belastingrecht. rechtstheoretische beschouwingen over
Rotterdam: Sanders Instituut I998, p. 2Izl; 1· van der Hoeven, De drie dimensies van het bestuursrecht, Reeks van de Vereniging voor Administratief
le vaststellingsovereenkomst,

48

Rid:t, nr. 100, Alphen aan den Riin: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1989, 9 255; P· de
Haan, Th.G. Drupsteen & R. Fernhout, Bestuursrecht in de sociale rechtstaat, Deventer:
Kluwer 2001, p. 35
E.M.H. Hirsch Ballin, 'Wederkerig bestuursrecht', in: Rechtsstaat BE beleid. Een keuze
uit het werk van mr. E. M.H. Hirsch Ballin, Zwolle: W.E.J· Tieenk Willink 199I, 9 264

49

Ibid.

50

D.W.J.M Pessers. Li ». solidariteit en recht, Amsterdam: Universiteit van Amsterdam
I999, p. 222.

v In navolging van en met verwijzing naar

de rechtsbetrekkingentheorie van Norbert

Achterberg. Ibid.. p. 223
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geven of andere besluiten kan nemen. (...) Het [bestuur] dient deze individuele belangen af te wegen tegen de eigen belangen van het bestuur,
dat wil zeggen het algemeen belang, zoals het bestuur dat binnen de
grenzen van wet en recht wenst te zien."52
In het bestuursrecht is door verschillende wetenschappers een discussie
gevoerd of er daadwerkelijk van een wederkerige rechtsbetrekking kan
worden gesproken. Het begrip is in de rechtswetenschappelijk literatuur
veelvuldig geanalyseerd en bekritiseerd.53 De achterliggende reden voor
de verschillende opvattingen lijkt te zijn de wijze waarop men de verhouding tussen overheid en burger ziet. Indien men deze verhouding als een
verticale (hierarchische) verhouding ziet dan zal men de aanwezigheid
van wederkerigheid niet veronderstellen, dit in tegenstelling tot de horizontale benadering. Wat betreft de invulling van het leerstuk van de wederkerige rechtsbetrekking is de betekenis in essentie terug te voeren
naar de belangenafiveging en informatieverstrekking van gegevens, ongeacht
welke benadering (verticaal of horizontaal) men hanteert. Bij de verticale
benadering is de belangenafweging en de informatieverstrekking onvoldoende om van wederkerigheid te spreken, omdat de verhouding dusdanig hierarchisch is en de belangenafweging en informatieverstrekking
hier geen afbreuk doet. Terwijl de horizontale benadering de belangenafweging en informatieverstrekking als toereikend ziet om van wederkerigheid te spreken in de verhouding tussen bestuur en burger.

De rechtsbetrekkingen worden - naast rechtsnormen - ook bepaald door
(rechts)beginselen. Zo wordt de relatie tussen een bestuursorgaan en
burger bepaald door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.54
Op het gebied van de arbeidsomstandigheden is de relatie tussen de Arbeidsinspectie en werkgever een relatie tussen bestuursorgaan en burger.
De beginselen die in deze relatie een rol kunnen spelen, zijn de beginselen van zorgvuldigheid en evenredigheid.55 Deze beginselen eisen van het
9 R.M. van Male, Onvoltooid recht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink I993, P· I7-I8.
53 Zie voor de verschillende opvattingen over de wederkerige rechtsbetrekking in het
bestuursrecht: E.M.H. Hirsch Ballin, 'Wederkerig bestuursrecht', in: Rechtssmat 6( beleid. Een keuze uit het werk van mr. E.M.H. Hirsch Ballin, Zwolle: W.E.J. Tieenk Willink
I99I; L.J.A. Damen, 'Bestaat de Awb-mensP'. in: J.L. Boxum e.a. (red.), Aantrekkelilke

54

is

6o

gedachten. Beschouwingen over de Algemene wet bestuursrecht, Deventer: Kluwer 1993;
E.C.H.J. van der Linden, A.Q.C. Tak & W.J.1 Beurskens (red.). Eenzildig en wederkerig? Beschouwingen over de wederkerige rechtsbetrekking als basisconcept in het bestuursrecht, Deventer: Kluwer 1995·
Van Gerven gebruikt een ruimer begrip, nameliik: beginselen van behoorlijk hande-

len (abbh). Van Gen'en wil de band tussen beide begrippen (abbb en abbh) onderzoeken met een dubbele bedoeling. Ten eerste door aan te tonen dat publiekrecht en
privaatrecht een gemeenschappelijke grondslag hebben en ten tweede door aan te tonen dat beide rechtsgebieden iets van elkaar kunnen leren. W. van
Gerven, Beginselen
van behoorlijk handelen, Zwolle: Tieenk
Willink 1983, P· I.

Het zorgvuldigheidsbeginsel wordt in artikel 3:2 Awb verwoord: "Bil de voorbereiding
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bestuursorgaan dat het bij haar handelingen rekening houdt met de belangen van de burger. Bij het zorgvuldigheidsbeginsel dient het bestuursorgaan het nodige onderzoek te verrichten naar de relevante feiten
en de af te wegen belangen. Krachtens het evenredigheidsbeginsel wordt
bezien of er geen onevenredige verhouding bestaat tussen de middelen
en het te bereiken doel (proportionaliteitsbeginsel). De overheid mag de
burger geen onevenredige lasten en beperkingen opleggen, gelet op het
te streven doel van algemeen belang. Oftewel: "(...) zoveel belangen van
de rechtsonderhorige moet ontzien als het algemeen belang toelaat",6

2.4 Samenvattend
Het doel van het recht is volgens Fuller een kader (baselines) te creeren
voor menselijke vrijheid en niet om alle aspecten van de maatschappij te
reguleren.S7 Het is derhalve van belang dat er sprake is van een "relatively
stable reciprocity of expectations". Deze wederkerige verwachtingen houden in dat de wetgever erop kan vertrouwen dat de burgers de regels zullen accepteren en er naar handelen. Tevens dienen de burgers erop te
vertrouwen dat de overheid zichzelfook aan zijn eigen regels houdt.
In Fuller's visie is er een onderlinge afhankelijkheid in de verhouding
tussen overheid en burger, namelijk: de verplichting van de burger om de
wetten te gehoorzamen en de plicht van de overheid (wetgever) om goed
te regeren. De morele verplichting van de burger om wetten te gehoorzamen is sterk afhankelijk van de manier waarop de wetgever zijn autoriteit uitoefent. De wetgever mag niet onnodige schade toebrengen aan de
burger ofhen beledigend behandelen.58
Responsief recht is erop gericht om aan sociale behoeften tegemoet te
komen en de problemen op te lossen. Het pleit ervoor om de effectiefste
wijze van regulering te kiezen om zodoende de problemen op te lossen.
Wetgeving is slechts 66n van de methodes om hieraan tegemoet te komen. Responsief recht zoekt aansluiting met de zelfregulerende capaci-

van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante
feiten en de af te wegen belangen." Het evenredigheidsbeginsel wordt in artikel 3:4
Awb als volgt geformuleerd:
"I. Het bestuursorgaan weegt de rechtstreeks bii het besluit betrokken belangen
af, voor zover niet uit een wettelijk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een beperking voortvloeit.
2. De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig ziin in verhouding tot de met het besluit te dienen doe-

len."
0 W. van Gerven, Beginselen van behoorlijk handelen. Zwolle: Tjeenk Willink I983· P· 3
57 L.L. Fuller, 'Human interaction and the law'. in: L.L. Fuller & K. I. Winston (red.), The
principles of social order: selected essays of Lon L. Fuller, Durham. NC: Duke University
Press I98I, p. 234·
58

Ibid., P· 35·
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teiten van semi-autonome sociale velden.59 Door responsief recht wordt
getracht een zo goed mogelijke wisselwerking te bewerkstellingen tussen
de sociale behoeften en de reguleri
ng.
Zoals reeds gezegd, is de communicatieve
wetgeving - volgens Witteveen
en Van I<link - een vorm van responsief recht.6° Een communicatieve
wet erkent de uiteenlopende belangen en waarden van
mensen en probeert zich te baseren op empirische kennis over de semi-autonome sociale velden. Volgens de schrijvers is er zelfs
sprake van responsiviteit
indien de aspiratieve normen door de wetgevende instellingen worden
omschreven. De wetgever legt niet van bovenaf
regels op aan de maatschappij, maar stelt "andere juridische actoren (rechters en bestuurders)
in staat hieraan nadere invulling te geven".61 De deelnemers van de discursieve praktijk hebben de taak de dialoog voort te zetten. "Door deel te
nemen aan processen van communicatieve
wetgeving maken de deelnemers in de discursieve praktijken de aspiraties van het recht tot motieven
voor hun handelen."62

Het responsief recht benadrukt de relevantie van het samenspel tussen
sociale behoeften en de reguleri
ng. Bij de communicatieve benadering
uit zich de responsiviteit in de deelname aan processen van communicatieve wetgeving en wordt de dialoog
na de inwerkingtreding van de
communicatieve wet voortgezet. Dit samensp
el - bij zowel het responsief
recht als de communicatieve wetgeving geschiedt door interactie en de
daarin besloten wederkerigheid. Wat deze
wederkerigheid precies inhoudt, wordt door de communicatieve benadering niet gespecificeer
d. De
Het begrip semi-autonome sociale
velden (SASV) is afkomstig van de rechtsantropologe Sally F. Moore. S.F. Moore, Law as Process. An Anthropological Approach, London:
Routledge & Kegan Paul I978, hoofdstuk 2, S.F. Moore. 'Recht en maatschappelijke
verandering. De rol van het "semi-autonoom sociaal veld" bij de sociale werking van
het recht'. in: J. Griffiths (red.), De sociate werking van recht, Nijmegen: Ars Aequi Libri
1996, p. 137-160.
Een SASV is een empirische methode om een sociaal veld te onderzoek
en, zoals een
ziekenhuisafdeling, een bureaucratisch kantoor en een productie-unit van een fabriek.
De rechtssocioloog John Griffiths hanteert de methode van de SASV in zijn theorie
'de sociale werking van het recht'. Griffiths onderzoekt met name het
gedrag van actoren op de 'shop floor' en in hoeverre zii regels opvolgen. Regels worden in dit verband ruim opgevat, zowel wettelijke als sociale regels.
J. Griffiths (red.), De sociale
werking van recht, Niimegen: Ars Aequi Libri I996, p. 469-5I3·
60 W. Witteveen & B.M.J. van Klink. 'De overtuigende wetgever'. in: W.J. Witteveen &
59

B.M.J. van Klink (red.), De overtuigende

2000. p. 28.

wetgever,

Deventer: W.E.1. Tjeenk Willink

6, B.M.J. van Klink. Di wet als symbool. Over wettelijke communicatic en de Wet gel(ike behandeling van mannin en vrouwen bij de arbeid, Deventer:
W.E.J. Tieenk
p. 16 I.

Willink I998,

6, W. Witteveen & B.M.J. van Klink. 'De overtuigende wetgever; in: W.J Witteveen &
B.M.J. van Klink (red.), De overtuigende witgever, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
2000, p. 28.
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communicatieve theorie geeft evenmin aan welke elementen 'de wederkerigheid' omvat ofwel hoe deze wederkerigheid tot uitdrukking komt in
de relatie tussen wetgever en burger.
Tot slot: wederkerigheid binnen het recht

2.5

Welke betekenis heeft 'wederkerigheid' binnen het recht en welke kenmerken heeft de wederkerigheid binnen deze context?
De wederkerigheid binnen het recht heeft ten doel de erkenning van elkaars verplichtingen (morality of duty) binnen een meer verticale (hierarchische) verhouding. De verplichtingen kunnen tweeerlei zijn. Enerzijds
het gehoorzamen aan de regels door zowel de burger en overheid (draagvlak voor regels) en anderzijds belangenafweging bij de te verrichten (bestuurs)handelingen.
De "relatively stable reciprocity of expectations" wordt binnen een rechtsorde onder meer gewaarborgd door rechtsstatelijke beginselen zoals het
legaliteitsbeginsel; dit houdt in dat het vaststellen door de overheid van
de rechten en plichten van burgers moet zijn gebaseerd op een wettelijke
regeling. Tevens is de overheid zelf ook gehouden aan zijn eigen regels.
De wederkerigheid binnen het recht dient als minimale basis wil een
rechtsorde functioneren. Het creeert 'orde' binnen het recht. Fuller formuleert de noodzakelijkheid van de 'morality of duty' als volgt: "It lays
down the basic rules without which an ordered society is impossible
(...)".61

3

Wederkerigheid en economie

3.I

Morality ofaspiration en morality of duty in de economie

Fuller heeft de 'morality of aspiration'64 en 'morality of duty'65 eveneens
toegepast binnen de economische sfeer. In zijn visie komen in de economie twee algemene eigenschappen naar voren: 66
I. relationship Ofexchange (ruilverhoudingen);
2. principle of marginal utility; de meest efficiente verdeling van de
middelen in het bereiken van de gestelde doelstellingen.

63 L.L. Fuller, The morality oflaw, New Haven. Conn.: Yale University Press I969, p. 5
64 Morality of aspiration wordt door Fuller als volgt gedefinieerd: "It is the morality of
the Good Life. ofexcellence, of the fullest realization of human powers." Ibid.
65 Morality of duty betekent volgens Fuller: "It lays down the basic rules without which
an ordered society is impossible, or without which an ordered society directed toward
certain specific goals must fail of its mark." Ibid., p. 5-6.

66 Ibid., p. I6.
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Fuller is van mening dat er een parallel bestaat tussen de twee eigenschappen van economie en de noties van moraliteit. De ruilverhouding
heeft affiniteit met de morality of duty en de 'marginal utility' is als het
ware de economische tegenhanger van morality of aspiration.
De morality of aspiration heeft volgens Fuller - te maken met onze inspanning om het beste te maken van onze korte leven. 'Marginal utility
economics' heeft betrekking op goed gebruik van onze geringe economische bronnen. Deze twee hebben niet alleen een overeenkomst in wat ze
willen bereiken, maar komen tevens overeen in hun begrenzing. Men
zegt dat de ethiek van aspiratie noodzakelijk 66n of andere conceptie van
het hoogste goed van de mens impliceert, hoewel het er niet in slaagt om
ons te vertellen wat dit is. Hetzelfde geldt voor de 'principle of marginal
utility'.
-

Om een samenhang te bewerkstelligen tussen enerzijds een plicht (duty)
en anderzijds een ruil (exchange) is er volgens Fuller een derde element
nodig, namelijk een bemiddelend principe. Het bemiddelende principe is
naar Fuller's mening terug te vinden in wederkerigheid. Ruil is in feite een
bepaalde uitdrukking van deze meer algemene en subtiele wederkerigheidsrelatie.
In this broad sense there is a notion of reciprocity implicit in the very notion
of duty - at least in the case of every duty that runs toward society or toward
another responsible human being.67

Fuller stelt de vraag onder welke omstandigheden een plicht (wettelijk of
moreel) het best begrepen en aanvaard wordt. Fuller formuleert drie
voorwaarden voor optimale realisatie van de notie van plicht.68 Ten eerste, de wederkerige relatie waar de plicht voortvloeit, is het gevolg van een
vdiwillige overeenkomst tussen partijen die rechtstreeks zijn getroffen; zij
zelf "creeren" de plicht. Ten tweede, de wederkerige prestaties van de
partijen dienen in zekere zin in waarde gelilk te zijn. Toch doet de veronderstelling van de notie van 'vrijwillige deelname' een sterk beroep op de
rechtvaardigheidszin:
The bond of reciprocity unites men, not simply in spite of their differences,
but because of their differences. When, therefore, we seek equality in a relation of reciprocity what we require is some measure of value that can be applied to things that are different in kind.69

67 Ibid., p. 21.
68

Ibid.. p. 23·

69

Ibid.
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Ten slotte, dient de plicht in theorie en in praktijk uitwisselbaar te zijn:
.
you owe me today, I may owe you tomorrow".70

Fuller argumenteert dat de drie voorwaarden (vrijwilligheid, in waarde
gelijk en uitwisselbare plichten) slechts in de economische sfeer voorkomen. De leden van de economische sfeer gaan direct en vrijwillig de ruilrelatie aan. De gelijkwaardigheid van prestaties wordt door de vrije markt
mogelijk gemaakt. De vrije markt fungeert als een mechanisme om de
waarde van ongelijksoortige goederen te ontwikkelen. Ten slotte wisselen
handelaren in de economische sfeer frequent de rollen; de ene keer zijn
ze in de rol van verkoper en de andere keer in de rol van koper. De verplichtingen die uit hun ruil voortkomen zijn uitwisselbaar, niet alleen in
theorie maar ook in de praktijk.
Economische ruiltransacties

3.2

De analyse van Fuller is in grote lijnen terug te vinden in het werk van
Salet. Salet stelt dat in de context van economische en sociale ruilprocessen het begrip wederkerigheid een bijzondere toegevoegde betekenis
krijgt. Volgens de auteur kan men drie eigenschappen van wederkerigheid onderscheiden.71 Deze eigenschappen zullen hierna worden besproken.

Allereerst gaat het om de onderlinge orientatie van subjecten die op (i)
vrijwillige basis tot ruil van bepaalde objecten besluiten. Kenmerkend voor
het ruilproces is dat men van twee kanten spontaan tot transactie besluit
en beide partijen baat hebben bij het ruilproces. De spontaniteit van deze
transacties is mogelijk omdat beide partijen baat hebben bij het ruilproces. Het (ii) calculeren van voordelen is niet voorbehouden aan de economische processen, maar kan ook in sociale betrekkingen worden
waargenomen. Het ruilgedrag schept ten slotte (iii) verplichtingen tot teruggave van gelijkwaardige objecten. Bij het berekenend ruilgedrag gaat
het om zowel materiele beloningen (bij economische transacties) als ook
om immateriele beloningen (bij sociale transacties). Bij economische
transacties gaat het in beginsel om de ruil van waren of goederen, waarvan de waarde op geobjectiveerde wijze is uitgedrukt namelijk in geld.72
Subjecten in economische ruiltransacties ruilen vrijwillig op basis van
wederzijds profijt. Het 'eigen belang' van de subjecten functioneert als de
zelfregulerende motor van de economische betrekkingen en stimuleert

70

Ibid.

7'

W.G.M. Salet, Om recht en staat. Een sociologische verkenning van sociale. politieke en
rechtsbetrekkingen. Voorstudies en achtergrond Wetenschappetijke Raad voor het Regerings-

7*

Ibid.

beleid (V 83). Den Haag: Sdu uitgeveri i I994· P· 36
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tal van economisch rationele aanpassingen.73 Een kenmerkend verschil
tussen economische en sociale ruilprocessen is gelegen in het 'object'
van het ruilproces. Bij economische ruiltransacties heeft de beloning een
meer extrinsiek karakter. Extrinsieke beloningen "bieden objectieve standaarden op grond waarvan men de waarden van verschillende sociale betrekkingen met elkaar kan vergelijken en de aantrekkelijkste kan
kiezen."74 Het object van ruil in sociale betrekkingen is vaak met de intrinsieke eigenschappen van de ruilende subjecten verbonden. Onder intrinsieke eigenschappen wordt bijvoorbeeld respect en eer verstaan.
Status, prestige en 'sociale beloningen' zijn niet vergelijkbaar met de geobjectiveerde kenmerken van de ruilmiddelen in het economische verkeer.A

De ruiltransactie is volgens Fuller gebaseerd op twee vaste elementen,
namelijk: eigendom en contract. De economische calculatie heeft binnen
de economische sfeer de overhand, maar het is al calculerend niet toegestaan om het vertrouwen in het contract of respect voor eigendom aan te
-

-

tasten.

self-sacrificing deference toward these institutions [contract and
property], regime of exchange would lose its anchorage and no one would
occupy a sufficiently stable position to know what he had to offer or what he
could count on receiving from another. On the other hand, the rigidities of
property and contract must be held within their boundaries. If they reach
beyond those boundaries, society's effort to direct its resources toward their
most effective use is frustrated by a system of vested personal and institutional interests (...). Here we encounter again what is essentially the problem of
locating the imaginary pointer at the right place.76

Without

a

a

Economische activiteiten vinden plaats binnen een kader dat beheerst
wordt door de regels en moraliteit van eigendom en contract.77 De econornische activiteit kent slechts 66n algemeen principe, namelijk "obtaining a maximum return from limited recources".78 Het principe blijft
bestaan ook al worden er omtrent de economische calculatie beperkingen
opgelegd, zoals het betalen van een minimumloon. Dergelijke verplichtingen beperken slechts het kader waarbinnen de economische calculatie

73

Ibid.

Beloningen in geld ziin biivoorbeeld objectief vergelijkbaar. Ibid.. p. 38. Zie ook P.M.
Blau, Exchange and power in social lifi, New York: Wiley I964• P· II2.
75 W.G.M. Salet, Om recht en staat. Een sociologische verkenning van sociale. politieke en
rechtsbetrekkingen. Voorstudies en achtergrond Wetenschappel(ike Raad voor het Regeringsbeleid (V 83). Den Haag: Sdu uitgeverij I994, P· 130
76 L.L. Fuller. The morality oflaw. New Haven, Conn.: Yale University Press I969, p. 28.
77 Ibid., p. 171
74

78
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plaatsvindt, maar zij veranderen "the essential nature" van de calculatie
niet. Zelfs niet wanneer de overheid zich op directe wijze inmengt in de
economische activiteiten.79
It may be suggested that a certain quality of stickiness is inherent in all duties, whether they be moral or legal and whether they arise out of an exchange or from some other relation. At the same time it is in the nature of all
human aspirations toward perfection, including that which seeks maximum
economic efficiency, to be pliable and responsive to changing conditions. A
pervasive problem of social design is therefore that of maintaining a balance
between supporting structure and adaptive fluidity.80
3.3

Typen relaties in de economie

In paragraaf 3 is de rechtsbetrekking kort behandeld. In deze paragraaf
zal de economische relatie aan bod komen. De elementen 'vertrouwen'
en 'redelijkheid en billijkheid' worden in deze paragraaf besproken. Deze
elementen spelen in de economische (ruil)relatie een belangrijke rol en
zijn in het Burgerlijk Wetboek gecodificeerd. De invulling en uitwerking
van de elementen vertrouwen en redelijkheid en billijkheid is vooral in de

jurisprudentie ontwikkeld.

3·3·1 Economist:he (ruit)relatie
Economische verhoudingen worden gekenmerkt door ruil waarvan de
waarde op geobjectiveerde wijze is uitgedrukt, bijvoorbeeld in geld. De
economische verhoudingen gaan vaak gepaard met sociale aspecten die
kenmerkend zijn voor sociale ruilrelaties, zoals status, prestige en 'sociale beloningen'. Een belangrijk element dat een rol speelt bij zowel economische als sociale ruilrelaties is het vertrouwen.

In het Burgerlijk Wetboek (BW) is het vertrouwen in twee artikelen vastgelegd, te weten: de artikelen 3:II BW en 3:35 BW. Het begrip 'goede
trouw' is in het Burgerlijk Wetboek terI.lg te vinden in artikel 3:II BW.81
Goede trouw van een persoon, vereist voor enig rechtsgevolg, ontbreekt niet
alleen, indien hij de feiten of het recht, waarop zijn goede trouw betrekking
moet hebben, kende, maar ook indien hij ze in de gegeven omstandigheden
behoorde te kennen. Onmogelijkheid van onderzoek belet niet dat degene die

Fuller geeft het communisme als voorbeeld voor het falen om via directe sturing economische activiteiten te beinvloeden.
80 L. L. Fuller, The morality Oflaw, New Haven, Conn.: Yale University Press I969, p. 28.
8, In dit artikel wordt het begrip goede trouw in subjectieve zin gebruikt, in de betekenis
van 'niet kennen noch behoeven te kennen'. In deze zin wordt het begrip gebruikt in
diverse goederenrechteliike 'derdenbeschermingsbepalingen' (zoals art. 3:86 en 3:238

79

BW).

67

HOOFDSTUK 3

goede reden tot twij fel had, aangemerkt wordt als iemand die de feiten of het
recht behoorde te kennen.

Artikel 3:35 BW vormt een uitwerking van de 'goede trouw' (art. 3:II BW).
Het vertrouwensbeginsel van artikel 3:35 BW beschermt het gerechtvaardigd vertrouwen in zowel het publiekrecht, dat wil zeggen het door de
overheid opgewekt vertrouwen,82 als ook in het privaatrecht waar het om
een door een partij opgewekt vertrouwen gaat. Artikel 3:35 BW geeft bescherming aan de wederpartij tegen een beroep op het ontbreken van de
wil. De wederpartij mag de ander aan de verklaring of gedraging houden
overeenkomstig de zin die hij daaraan redelijkerwijs mocht toekennen.83
Een ander belangrijk uitgangspunt in het economisch verkeer is redelgk-

heid en billilkheid.
Bij de vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen, moet rekening
worden gehouden met algemeen erkende rechtsbeginselen, met de in Nederland levende rechtsovertuigingen en met de maatschappelijke en persoonlijke belangen. die bij het gegeven geval zijn betrokken (art. 3:I2 BW).

I. Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen
overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.
2. Een tussen hen krachtens wet, gewoonte of rechtshandeling geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn (art. 6:2
BW).

I. Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen
rechtsgevolgen, maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit
de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien.
2. Een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst geldende regel is niet
van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn (art. 6:248 BW).

De gezichtspunten die bij de vaststelling van redelijkheid en billijkheid
van belang zijn, zijn:84
a. algemeen erkende rechtsbeginselen;
82

HR 27 november 1992, AB I993/338
81 Omstandigheden die van belang ziin voor de vraag of partijen redelijkerwiis mochten
vertrouwen op een bepaalde uitleg:
- de maatschappelijke kringen waartoe partijen behoren.
- de rechtskennis die van partijen kan worden verwacht.
- de aannemelijkheid van bepaalde gevolgen.
84 J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker & W.L Valk, Burgerlifk Wetbock. Tekst en Commentaar. De tekst van de Boeken 1, 2,3, 0 5, 6,7 en 8 van het BW, Deventer: Kluwer 2005, P
1292
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b. de in Nederland levende rechtsovertuigingen: hierbij spelen eveneens de levende rechtsovertuigingen in een bepaalde kring van
personen waartoe betrokkenen behoren. Die kring kan streekgebonden, beroepsgebonden of bedrijfsgebonden zijn. Bijvoorbeeld
de verzekeringswereld;
c. de maatschappelijke en persoonlijke belangen die bij het geval zijn
betrokken.
Tussen de opgesomde gezichtspunten van redelijkheid en billijkheid bestaat geen rangorde. Al naar gelang de aard van het geval zal de nadruk
nu eens op het ene gezichtspunt, dan weer meer op het andere liggen.

In het verbintenissenrecht is naast wet, gewoonte en rechtshandeling ook
redelijkheid en billijkheid bron van rechten en verplichtingen. De hoofdbron van een verbintenis is de afspraak die partijen zijn overeengekomen. De bronnen wet, gewoonte, rechtshandelingen en redelijkheid en
billijkheid zijn aanvullende bronnen.
Redelijkheid en billijkheid hebben twee functies: een aanvullende (art.
6:2 lid I en 6:248 lid I BW) en een beperkende (art. 6:2 lid 2 en 6:248 lid
2 BW).De aanvullende werking houdt in dat aan een overeenkomst niet
alleen de gevolgen zijn verbonden die partijen zijn overeengekomen,
maar ook door onder andere de eisen van redelijkheid en billijkheid. Een
gevolg van redelijkheid en billijkheid is dat in overeenkomst geldende regel niet van toepassing is als dit naar de maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Bij toepassing van de beperkende
werking moet terughoudendheid worden betracht omdat het uitgangspunt binnen het contractenrecht is dat partijen gebonden zijn aan hetgeen zij hebben afgesproken. De rechter zal hierbij de nodige
terughoudendheid moeten betrachten. Het gaat om een marginale toetsing.

Het principe van redelijkheid en billijkheid weerspiegelt zich ook op arbeidsrechtelijk gebied in de relatie tussen werkgever en werknemer. Artikel 7:6II BW wordt opgevat als een concretisering van artikel 6:2 en
6:248 BW. Het gaat om het beginsel van goed werkgeverschap en god
werknemerschap (art. 7:6II BW). Daarin wordt bepaald dat de werkgever
zich als goed werkgever dient te gedragen: gelijke arbeid in gelijke omstandigheden moet op gelijke wijze worden beloond. Tevens dient de
werkgever de bijzondere omstandigheden van een werknemer zoveel
mogelijk in acht te nemen. De werknemer dient op zijn beurt als goed
werknemer te gedragen. Het begrip 'goed werknemer' is in de literatuur
en jurisprudentie minder goed uitgekristalliseerd. Goed werknemerschap kan als beoordelingsmaatstaf dienen in omstandigheden die
niet van specifieke voorschriften zijn voorzien. Dit betekent dat een
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werknemer in een incidenteel geval - op grond van goed werknemerschap
3·4

- verplicht is aan een verzoek tot overwerk te voldoen.

Tot slot: wederkerigheid binnen de economie

Wederkerigheid kan alleen tot uitdrukking komen indien er minimaal
twee subjecten aanwezig zijn. Er is sprake van interactie. Uit het voorgaande blijkt dat de wederkerigheid binnen de economische sfeer een
andere betekenis heeft dan de wederkerigheid binnen de context van het
recht. De wederkerigheid binnen de economische context komt tot uitdrukking in drie elementen:

- vrijwilligheid;
- prestatie in waarde gelijk; en
- uitwisselbare verplichtingen.
Het wederkerigheidselement vindt vooral zijn 'voedingsbodem' in het
element van de vrijwilligheid. Zoals Fuller het stelt, creeren de partijen
zelf de plicht. De partijen ruilen vrijwillig op basis van wederzijds profijt.
In feite dient de wederkerigheid het 'eigen belang' van een subject. Het
calculeren van voordelen dient als graadmeter om te bepalen in hoeverre
het eigen belang is gediend met een bepaalde ruiltransactie. Het doel van
de economische calculatie is dat "we reach toward the highest levels of
achievement„85 in de economie. Zoals reeds gezegd, functioneert het 'eigen belang' van de subjecten als de zelfregulerende motor van de economische betrekkingen en stimuleert tal van economisch rationele
aanpassingen.86 De wederkerigheid binnen de economische context kan
als zakelijk of (economisch) rationeel worden beschouwd.

4

Definitie van 'wederkerigheid'

De notie wederkerigheid is een algemeen en ruim begrip en kan alleen
tot uitdrukking komen indien er minimaal twee subjecten aanwezig zijn.
Er is sprake van interactie. Nu rijst de vraag waarom deze exercitie over
het begrip 'wederkerigheid' een bijdrage kan leveren omtrent de werking
van open (aspiratieve) normen in de praktijk en meer specifieker in in-

terpretatiegemeenschappen?
Wederkerigheid kan de mate van interactie tussen verschillende actoren
bepalen. Deze interactie kan van invloed zijn op het functioneren van een
interpretatiegemeenschap. De wederkerigheid kan van invloed zijn op de

85 L.L Fuller, The morality oflaw, New Haven, Conn.: Yale University Press 1969 p. 44
86
W.G.M. Salet, Om recht en staat. Een sociologische verkenning van sociale, politieke en
rechtsbetrekkingen, Voorstudies en achtergrond Wetenschappeliike Raad voor het Regeringsbeleid (V 83). Den Haag: Sdu uitgeverii I994, P· 36
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open 'cultuur' waarbinnen gediscussieerd kan worden over de nadere invulling, uitwerking en uitvoering van open normen.
De specifieke invulling van het begrip wederkerigheid
verschilt per context, maar naar mijn mening verschilt het slechts in detail. De hoofdgedachte van het begrip is ongeacht de context en relatie terug te voeren
naar de erkenning van elkaars basale verplichting(en), waarbq met andermans positie en belang(en) rekening wordt gehouden.
-

5

-

Resum6 en onderzoeksvragen

In dit hoofdstuk is geprobeerd inzicht te bieden in het begrip 'wederkerigheid'. Voor de behandeling van dit begrip is gekozen, omdat het binnen de communicatieve benadering van wetgeving een centrale
positie
inneemt. Deze wederkerigheid wordt gestimuleerd doordat de communicatieve wet een interactieve opstelling verlangt van de discursieve praktijk. De discursieve praktijk wordt 'uitgenodigd' om deel te nemen aan de
processen van communicatieve wetgeving; de dialoog dient door de discursieve praktijk te worden voortgezet na de inwerkingtreding van een
communicatieve wet. Om meer in te kunnen spelen op de sociale behoeften dient de wetgeving responsief te zijn. De responsiviteit is gebaseerd
op de theorie van responsief recht van Selznick en Nonet.87 De nadruk
van responsief recht ligt bij het oplossen van (sociale) problemen en niet
in het implementeren van regels in de maatschappij. Responsief recht is
op zoek naar de meest effectieve manier om een probleem op te lossen
en wetgeving is slechts Un van de mogelijkheden.

In deze dissertatie zijn twee contexten economie en recht onderzocht
en is nagegaan op welke wijze het begrip 'wederkerigheid' betekenis
krijgt binnen deze contexten. De wederkerigheid binnen het recht houdt
met name in dat er een wederzijdse verplichting bestaat tussen aan de
ene kant de overheid (ind. wetgever) en aan de andere kant de burger (in
ruime zin). De wederzijdse verplichting wordt door Fuller als volgt geformuleerd:
-

-

There is a kind of reciprocity between government and the citizen with respect to the observance of rules (...). When this bond of reciprocity is finally
and completely ruptured by government, nothing is left on which to ground
the citizen's duty to observe the rules. 88

87 P. Nonet & P. Selznick, Law and Society in Transition. Toward Responsive Law, New
Brunswick, NJ: Transaction Publishers 2OOI.
88 L.L. Fuller, The morality Oflaw, New Haven, Conn.: Yale University Press I969, p. 3940
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De relatie tussen de overheid (en diens instellingen) en de burger kan als
een rechtsbetrekking worden beschouwd. De betrekking wordt hoofdzakelijk bepaald door rechtsnormen en (rechts)beginselen. De wederkerigheid strekt niet verder dan de verplichting om de wetgeving te
gehoorzamen (burger) en de verplichting om goed te regeren (overheid).
Daarbij zijn de elementen 'draagvlak voor regels' en 'belangenafweging'
een uiting van de wederzijdse verplichting. Indien er geen draagvlak voor
regels aanwezig is, zullen de regels ook niet worden opgevolgd en dus
niet worden gehoorzaamd. De kwaliteitseisen van Fuller voor goede wetgeving kunnen een bijdrage leveren om draagvlak voor regels te verbreden. Bij de belangenafweging wordt er rekening gehouden met de
belangen van met name de burger. Er dient geen onnodige inbreuk gemaakt te worden op de belangen van de burger. De middelen die gebruikt worden om een bepaald doel te bereiken moeten proportioneel
zijn. De burger dient op zijn beurt rekening te houden met het belang
van de overheid (in ruime zin), namelijk: het algemeen belang. De burger
kan de verplichting hebben om de nodige relevante informatie te verstrekken zodat de overheid de relevante belangen kan afwegen.
Kortom: de wederkerigheid dient in feite ertoe om 'orde' te creeren binnen het recht. De wederkerigheid binnen het recht geeft de noodzakelijkheid van de verplichtingen weer tussen de overheid enerzijds en de
burger anderzijds. Zonder de erkenning van de verplichtingen (draagvlak
en belangenafweging) kan een rechtsorde niet functioneren, de wederkerigheid dient als minimumvereiste voor de rechtsorde. In de woorden
van Fuller: "It lays down the basic rules without which an ordered society
is impossible (...)".89
De wederkerigheid binnen de economie is voornamelijk gericht op de
vrijwilligheid. De partijen in een ruilrelatie creeren op vrijwillige basis een
verplichting. De partijen ruilen op basis van wederzijds profijt. Het calculeren van voordelen dient als graadmeter om te bepalen in hoeverre het eigen belang is gediend met een bepaalde ruiltransactie. In de
economische (ruil)relatie spelen vertrouwen en redelijkheid en billijkheid
een centrale rol. De wederkerigheid krijgt binnen de economische sfeer
een meer zakelijke betekenis.

Kortom: wederkerigheid is erg afhankelijk van de context c.q. relatie
waarin het zich afspeelt. De hoofdgedachte van wederkerigheid, ongeacht
de context, is: de erkenning van elkaars basale verplichting, waarbij met andermans positie en belang(en) rekening wordt gehouden.

89 Ibid., p. 5.
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5.I Onderzoeksvragen
Omdat wederkerigheid een algemene en abstracte begrip is, is het moei-

lijk om hierop grip te krijgen. In dit hoofdstuk is gepoogd om aan dit ab-

stracte begrip een betekenis te geven door het begrip uit te splitsen in
verschillende contexten, namelijk: recht en economie. Voor de contexten
recht en economie is gekozen gezien het feit dat de casestudy Arbeidsomstandighedenwet 1998 zich op deze terreinen afspeelt. Het economische aspect van casestudy heeft te maken met het bedrijfsleven van de
verschillende ondernemingen binnen de sector Vervoer en Transport.
Het juridische element heeft te maken met de (wettelijke) systematiek
van de Arbeidsomstandighedenwet I998.
Binnen de contexten economie en recht is gekeken naar de elementen
die de wederkerigheid kenmerken en uitdrukking geven aan het begrip
'wederkerigheid'. De verschillende kenmerken van wederkerigheid in de
economie en het recht zijn terug te voeren naar de verschillende typen
relaties binnen deze contexten die de mate c.q. gradatie van wederkerig-

heid bepalen.

De wederkerigheid kan bij de interpretatie van open normen door interpretatiegemeenschappen een rol spelen. De wederkerige relatie tussen
actoren kan van invloed zijn op de samenwerking en openheid tussen de
actoren daar waar het de invulling, uitwerking en uitvoering van open
normen betreft. Dit brengt de volgende onderzoeksvragen voor de casestudy met zich mee:
- In hoeverre komen de kenmerken van wederkerigheid - zoals deze in
dit hoofdstuk zijn geformuleerd terug in de casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998?
- Op welke wijze komen de elementen van wederkerigheid binnen de context van het recht (draagvlak voor regels en belangenafweging) terug in de casestudy?
- Hoe komen de kenmerken van wederkerigheid binnen de economie (vrijwilligheid, prestaties in waarde gelijk en uitwisselbare verplichtingen) tot uiting in de casestudy?
- In hoeverre bepalen de kenmerken van wederkerigheid (zowel
binnen het recht als binnen de economie) de mate van interactie
tussen de verschillende actoren in de casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998,
- In hoeverre wordt de vrijheid om de open normen nader in te vullen, uit te werken en uit te voeren beperkt door de 'omgeving' van
-

de onderneming en/of instelling?
de onderneming een overlegstructuur aanwezig? Is
er sprake van 'open' communicatie? Is er binnen de onderne-

- Is er binnen

ming ruimte om initiatieven te nemen en alternatieve voorstellen voor te dragen?
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- In hoeverre wordt er rekening gehouden met de belangen en positie van andere actoren?

- Welke belangen hebben de verschillende actoren in de systematiek van de arbeidsomstandigheden? Hoe verhouden deze be-

het
algemeen
belang van de
Arbeidsomstandighedenwet I998?
Welke samenwerkingsverbanden zijn er? Wordt er tussen de
werkgever en de arbodienst en Arbeidsinspectie samengewerkt?
Hoever strekt deze samenwerking?

langen zich met
-

Met behulp van deze onderzoeksvragen kan er in de casestudy worden
nagegaan of er tussen verschillende actoren sprake is van een wederkerige relatie.
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Empirisch deel:

Casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998
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ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET I998
A wise and frugal government, which
shall leave men free to regulate their own
pursuits of industry and improvement,
and shall not take from the mouth of labor and bread it has earned - this is the
sum of good government.
Thomas Jefferson

I Inleiding
De Arbeidsomstandighedenwet I 998 (Arbowet I998) is in de terminologie van de communicatieve theorie een communicatieve wet. De Arbowet
I998 bevat tal van open (aspiratieve) normen die door de praktijk nader
dienen te worden ingevuld en uitgevoerd.
Volgens de Arbeidsomstandighedenwet I998 zijn werkgevers verplicht
om een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren en zodoende ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten te voorkomen. Werkgevers en werknemers dragen samen de verantwoordelijkheid voor het
stelselmatig verbeteren van de arbeidsomstandigheden in het bedrijf of
de organisatie. De open (aspiratieve) norm van de Arbowet I998 wordt
primair verwoord in artikel 3 Arbowet I998: het gebod zorg te dragen
voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek.
In paragraaf 2 wordt de Arbowet I998 besproken, waarbij de nadruk op
artikel 3 Arbowet 1998 komt te liggen. Vervolgens wordt in paragraaf 3
het verband tussen doelvoorschriften en Europese regelgeving toegelicht.
Tevens wordt in deze paragraaf de wetsherziening 30 552 (Wijziging Arbeidsomstandighedenwet I998) bestudeerd. Paragraaf 4 sluit af met een
conclusie.

2

De Arbeidsomstandighedenwet I998

2.I Wetsgeschiedenis
In IggI wordt middels het Integraal Beleidsplan Arbeidsomstandigheden
(IBA)1 de operatie ingezet ter versterking van de arboregelgeving. Het
I BA behelst onder meer een discussie over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en sociale partners. De verantwoordelijkheid
van de overheid zou zich moeten beperken tot de vaststelling, bijstelling
en handhaving van basisnormen, dat wil zeggen alle normen die voort1

Kamerstukken II I992193· 22 959·
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vloeien uit internationale verplichtingen en de normen met betrekking
tot de belangrijkste risico's voor de gezondheid en veiligheid van werknemers.
Mede op grond van de meer terughoudende rol van de overheid streefde
de toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Vries
naar opschoning en actualisering van de op de Arbeidsomstandighedenwet gebaseerde uitvoeringsbesluiten. Dit zou moeten door de uitvoesamen
te
tot
6en
omvattend
ringsbesluiten
voegen
Arbeidsomstandighedenbesluit. Het ontwerp-Arbobesluit werd in mei
I994 ter advisering voorgelegd aan de Commissie Arbeidsomstandigheden van de SER. In samenhang met de herziening van de uitvoeringsbesluiten werden tevens alle ministeriele regelingen op het gebied van
arbeidsomstandigheden gestroomlijnd tot 66n Arboregeling. Waar behoefte blijft bestaan aan meer uitgewerkte normen, zouden deze kunnen
worden neergelegd in aanvullende beleidsregels. Op I juli I997 is het
stelsel van Arbobesluit, Arboregeling en Beleidsregels Arbowetgeving in
werking getreden.
De achterliggende gedachte van de opschoningsoperatie is dat daarmee
de regeling niet alleen inzichtelijker wordt, maar vooral dat door de aard
van de normering (namelijk van gedetailleerde middelvoorschriften naar
meer globale doelvoorschriften) meer ruimte voor 'maatwerk' ontstaat.
Werkgevers en werknemers zouden door minder dwingende regels flexibeler kunnen inspelen op snel veranderde productie- en werkmethoden.
Parallel aan de opschoningsoperatie van de uitvoeringsbesluiten en ministeriale regelingen werd tevens het project Marktwerking, Deregulering
en Wetgevingskwaliteit (MDW) gestart. Onderdeel van het project was
een herorilintatie op de Arbeidsomstandighedenwet. Medio I995 verscheen het rapport Maatwerk in Bescherming van de interdepartementale
M DW-werkgroep Arbeidsomstandigheden. De werkgroep concludeert in
haar rapport dat de regelgeving te ver is doorgeschoten. De overheid zou
zich moeten beperken tot het formuleren van globale basisnormen, die
nader ingevuld dienen te worden door de actoren die formeel verantwoordelijk zijn, te weten de werkgever samen met de werknemers. "Dit
leidt tot een sterkere betrokkenheid binnen het bedrijf, maakt maatwerk
mogelijk en komt daardoor ten goede aan de effectiviteit van het arbobeleid."2 Het pleidooi voor maatwerk was geen vrijbrief voor de arbeidspraktijk. Volgens het MDW-rapport zou de overheid 'spelregels' moeten
vaststellen waaraan het overleg tussen werkgever en werknemers moet
voldoen.

2 MDW-werkgroep Arbeidsomstandigheden, Maatwerk in beschirming, Den Haag: 22
juni 1995·
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In de nota Herorientatie arbobeleid en Arbowet (april I996) zette het kabi.
net de beleidsvoornemens uiteen om te komen tot vergroting van de ef-

fectiviteit van het arbeidsomstandighedenbeleid. Deze nota werd voor
advies aan de Sociaal-Economische Raad (SER) gezonden. Uitgangspunt
van de adviesaanvraag was "het vergroten van de efficiency en effectiviteit
van het arbeidsomstandighedenbeleid."
De nadruk van het beleid werd gelegd in het versterken van de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid en het creeren van maatwerk. Door de invoering van
bestuurlijke boetes zou de handhaving kunnen worden versneld en geu-

niformeerd.
De SER onderschreef in zijn Advies heroritntatie arbobeleid en Arbowetl de
noodzaak om de effectiviteit te vergroten en komt tot een unaniem voorstel, waarbij de Arbeidsomstandighedenwet de mogelijkheid moest bieden om aan bepaalde doe]voorschriften op een andere wijze uitvoering te
geven dan door middel van de wettelijke middelvoorschriften. De SER
stelde echter een voorwaarde aan de 'beleidsvrijheid' van de werkgever,
namelijk dat over de alternatieve uitvoering overeenstemming wordt bereikt tussen werkgever(s) en werknemers in de vorm van een CAO of
schriftelijke overeenstemming tussen de werkgever en de ondernemingsraad.

In I 998 is het wetsvoorstel Arbeidsomstandighedenwet I998 ingediend
in de Tweede Kamer en op I november I999 is de wet in werking getreden. De uitgangspunten zoals verwoord in de genoemde Nota en het advies van de SER zijn in het wetsvoorstel overgenomen, evenals een groot
deel van de voorstellen. Uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheid krijgen voor de vormgeving van het arbeidsomstandighedenbeleid in hun bedrijf (maatwerk). De
overheid beperkt zich nadrukkelijk tot algemeen geldende regels en tot
regels voor het vermijden van ernstige risico's. Het arbeidsomstandighedenbeleid is een verantwoordelijkheid van de werkgever die dat beleid in
samenwerking met de werknemers tot stand moet brengen. Zo is de
werkgever gehouden een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid
te voeren en is de werknemer verplicht om in verband met de arbeid de
nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen en naar vermogen te zorgen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van anderen.

De verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden komt verder tot
uiting in de medezeggenschap van werknemers over het arbeidsomstandighedenbeleid van de werkgever. Deze medezeggenschap is voor een
3 Sociaal-Economische Raad, Advies Herorientatie arbobeleid en Arbowet, nr. 97/03· Den
Haag:

15

april I996.
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groot deel vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden via het instemmingsrecht.
2.1.1

Artikel 17 Arbowet 1998: maatwerk door werkgevers en werknemers

In de systematiek van de Arbeidsomstandighedenwet I998 heeft artikel
I7 Arbowet een aparte positie. Veel van de op de Arbeidsomstandighedenwet I998 gebaseerde bepalingen hebben betrekking op de middelen
waarmee dan wel de weg waarlangs aan die bepalingen kan worden voldaan. Artikel I7 biedt (theoretisch) de mogelijkheid om hiervan af te wijken: het biedt een mogelijkheid voor maatwerk door werkgevers en
werknemers. Deze bepaling voorziet bij algemene maatregel van bestuur
(AMvB) te bepalen wanneer door werkgevers en werknemers op een andere wijze dan wettelijk voorgeschreven aan arboverplichtingen voldaan
kan worden. Artikel I7 biedt theoretisch de mogelijkheid voor maatwerk:
de AMvB waar artikel I7 op doelt, heeft nooit toepassing gevonden.4 Het
artikel heeft een symbolisch karakter.
Indien in de toekomst wel gebruik zal worden gemaakt van artikel I7 Arbowet I998, dient aan twee randvoorwaarden te worden voldaan:
I. Een en ander moet zijn overeengekomen en vastgelegd tussen
werkgevers en werknemers. Dit kan op CAO-niveau dan wel op ondernemingsniveau via de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging;
2. Er mag door de alternatieve methode geen enkele afbreuk worden
gedaan aan het door de betrokken bepaling voorgeschreven beschermingsniveau.

Het gaat hier om zogenaamde 'maatwerk' dat in een collectieve regeling
moet worden vastgelegd. Dat betekent dat het maatwerk kan worden gerealiseerd via een CAO-afspraak. Wanneer de gegeven ruimte niet via een
CAO is ingevuld, kan dit gebeuren door een regeling waarover de werkgever schriftelijk overeenstemming heeft bereikt met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. CAO-afspraken gaan boven
afspraken die met een medezeggenschapsorgaan zijn gemaakt. Op deze
wijze wordt aan sociale partners de mogelijkheid geboden om op een andere, meer op de betreffende bedrijven toegesneden methode, invulling
te geven aan de bedoelde wettelijke voorschriften. Maar daarbij geldt wel
dat er geen afbreuk mag worden gedaan aan het beschermingsniveau van
de bedoelde wettelijke voorschriften.
4

De Raad van State heeft in zijn advies een aantal opmerkingen gemaakt op de nieuwe

wetswijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998. Ekn van de opmerkingen betrof het maatwerkartikel (art. I·7 Arbowet I998). De Raad merkt op dat uit de memorie
van toelichting niet duidelijk blijkt waarom de aanpassingen (grotere verantwoordeliikheid van werkgevers en werknemers) niet ook al mogelijk zijn op basis van de
(huidige) Arbowet I998 Kamerstukken II 2005/06,30552, nr. 3, P· 5·
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Artikel I7 Arbowet I998, met als kop 'Maatwerk door werkgevers en

werknemers', heeft meer een symbolisch karakter.5 De belangrijkste reden hiervoor is dat het overgrote deel van de Arbowetgeving europeesrechtelijk van aard is, dat wil zeggen dat de Europese verplichtingen
rechtstreeks geimplementeerd moeten worden in Nederlandse wetgeving. De wettelijke basis van artikel I7 kan vooralsnog alleen worden gebruikt voor regels die niet uit Europese verplichtingen voortvloeien, tenzij
een Europese verplichting daartoe ruimte biedt.6
2.2

Zorgbepalingen en artikel 3 Arbeidsomstandighedenwet I998

2.2.1 Zorgbepalingen Arbeidsomstandighedinwet 1998
De wetgever heeft met de Arbowet I998 de bedoeling gehad om de wetgeving te beperken tot algemeen geldende regels en tot materiele regels
over ernstige risico's. De regels hebben de vorm van doelvoorschriften:
het gewenste resultaat wordt voorgeschreven en niet de manier waarop
dit moet gebeuren. De overheid beoogde aldus meer flexibiliteit en
maatwerk voor werkgevers en werknemers te creeren.7 De concrete materiale voorschriften inzake arbeidsrisico's zijn te vinden in het Arbobesluit
en de Arboregelgeving en dienen als een basisniveau van bescherming.
De Arbowet I998 kent een viertal zorgplichtbepalingen, namelijk:8
- Artikel 3 Arbowet I998: de werkgever heeft de plicht een zo goed
mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid te voeren ten aanzien van

zijn werknemers.

- Artikel

-

Arbowet I998: de werkgever moet ervoor zorgen dat de
en
veiligheid
gezondheid van derden die zich in de onmiddellijke
nabijheid van het bedrijf of de inrichting bevinden, geen gevaar lopen door het werk dat door de werknemers wordt verricht.
Artikel II Arbowet I998: de werknemer is verplicht om tijdens de
arbeid de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen. Tevens dient de werknemer naar vermogen zorg te dragen
voor de eigen veiligheid en gezondheid en die van andere persoIO

nen.

- Artikel

32 Arbowet I998: het is de werkgever verboden handelingen te verrichten of na te laten als gevolg waarvan - naar hij weet of

s Zie ook A.J.C.M. Geers en

J.R. Popma, 'Voorstel Arbeidsomstandighedenwet 1998'.
SMA 1998, nr. 6, p. 247-256
6 In de herziening van de Arbowet is er vooralsnog gekozen om artikel 17 te handhaven.
De motivering van de Staatssecretaris van SZW voor het behoud van dit maatwerkartikel is als volgt: het artikel is van belang bij mogelijke Europese ruimte voor decentraal beleid ter implementatie van EU richtlijnen.
7 Kamerstukken II 1997/98, 25 879, nr. 3. p. 9 (MvT).
8 Ministerie van Justitie, Ruimte voor zorgplichten, Den Haag: Ministerie van Justitie Ig

juli 2004
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redelijkerwijs moet weten - levensgevaar of ernstige schade aan de
gezondheid van een of meer werknemers ontstaat of te verwachten
is. De werkgever begaat een misdrijf indien hij artikel 32 Arbowet
I998 niet naleeft.
De zorgbepalingen hebben op het gebied van de arbeidsomstandigheden
een vangnetfunctie. Indien er concrete bepalingen ontbreken, kan er een
beroep worden gedaan op de (algemene) zorgbepalingen. Artikel 3 Arbowet I998 heeft tevens een paraplufunctie; de eigen verantwoordelijkheid
werkgever in samenwerking met de werknemers wordt benadrukt. Het
gaat om algemene doelvoorschriften bij de invulling van de eigen ruimte
die de werkgever in samenwerking met de werknemers heeft.9 De eigen
ruimte is er waar geen concrete middelvoorschriften gelden en waar
maatwerk vereist is naar de concrete omstandigheden van het bedrijf. In
de volgende paragraaf zal uitgebreider worden ingegaan op artikel 3 Arbeidsomstandighedenwet I998.
2.2.2

Artikel 3 Arbeidsomstandighedenwa 1998

In artikel 3, eerste lid, Arbeidsomstandighedenwet I998 (Arbowet I998)
zijn voorschriften opgenomen die over de inhoud van het door de werkgever te voeren arbeidsomstandigheden gaan. Het gaat hier om de zogenoemde algemene doelvoorschriften, deze geven alleen aan wat het
resultaat moet zijn.
De constructie van artikel 3 lid I Arbowet I998 betekent dat waar geen
concrete middelenvoorschriften gelden de werkgever in samenwerking
met zijn werknemers een eigen beleidsruimte heeft die door hen kan
worden ingevuld. Op die manier kan er maatwerk worden geleverd naar
de concrete omstandigheden van het bedrijf of de inrichting. Hoewel er
veel en vaak gedetailleerde voorschriften zijn neergelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling moet de
omvang van de beleidsruimte niet worden onderschat.10 Ook arbeidsomstandighedenaspecten die niet in een wettelijk voorschrift zijn vervat, vallen binnen die beleidsruimte (bijv. uitzicht).
De doelvoorschriften in artikel 3 Arbowet I998 geven in beginsel een
vereiste aan, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd. De afweging die in dit redelijkerwijs ligt besloten, heeft betrekking op belangen
van technische, economische en operationele haalbaarheid. Deze afweging is primaire een zaak van de werkgever. Het redelijkerwijs-criterium
wordt tevens begrensd door verplichtingen die voortvloeien uit EG-

richtlijnen.

9 Kamerstukken II I997/98,25 879· nr. 3, p. lo (MvT).

'° J. van Drongelen, Over artikel 3, tersk lid, Arbeidsomstandighedenwet 1998 en artikel
7:658 Burgerl(lk Wetbock, Arbeid Integraal 2002, vol. 6, nr. 6, p. II2; Kamerstukken II
I997/98,25879, nr. 3· P· Io (MvT)
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Voor het voeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid zijn twee
toetsingscriteria geformuleerd:
- Stand van wetenschap: met het in de aanhef gebruikte criterium
stand van de wetenschap wordt beoogd dat de werkgever bij de vormgeving van zijn beleid rekening houdt met de ontwikkelingen die door
vakdeskundigen in brede kring worden aanvaard als goed toepasbaar
in de praktijk.
- Pro»ssionele dienstverlening de term professionele dienstverlening
heeft betrekking op de dienstverlening door arbodiensten (en sinds I
jUli 2005 Ook andere arbodeskundigen).II
Met de toetsingscriteria wordt de zorgplicht meer geconcretiseerd. De
zorgplicht houdt niet in dat steeds uit het oogpunt van veiligheid en gezondheid de meest doelmatige van alle mogelijke maatregelen getroffen
moeten worden. Wel dienen er maatregelen van 'best pratical means' te
worden genomen, dat wil zeggen die maatregelen te treffen die door vakdeskundigen in brede kring aanvaardt worden. Economische, operationele en technische aspecten mogen meegewogen worden.
In artikel 3 eerste lid onder b wordt ook een volgorde van maatregelen
gehanteerd om gevaren voor veiligheid en gezondheid weg te nemen. De
te volgen rangorde ziet er als volgt uit: eerst de bestrijding aan de bron,
dan de collectieve maatregelen, vervolgens de individuele maatregelen en
ten slotte de persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze volgorde is voorgeschreven in artikel 6 van de Kaderrichtlijn van de Europese Unie.n
Het tweede lid van artikel 3 heeft betrekking op de taak- en verantwoordelijkheidstoedeling bij het arbeidsomstandighedenbeleid.

In het derde lid is bepaald dat de werkgever geregeld moet bezien of zijn
beleid en de daarmee verband houdende maatregelen nog juist zijn, of
tengevolge van daarmee opgedane ervaring(en) moeten worden aangepast. Bij deze evaluatie van het beleid toetst de werkgever mede aan de
stand van de wetenschap en de professionele dienstverlening.
2.3

De opbouw van de Arboregelgeving

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet I998) kent weinig concrete regels. Die zijn wel te vinden in het Arbobesluit, de Arboregeling en de Beleidsregels Arbowetgeving. Deze worden aangepast aan nieuwe
ontwikkelingen (bijvoorbeeld nieuwe Europese richtlijnen) en vormen

"

De rol van arbodiensten is het adviseren van de werkgever bii het (uit)voeren van de
arbeidsomstandigheden beleid.

': Kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk, Richtlijn
89/391/EEG van de Raad, (12 juni 1989).
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daarmee de actuele uitwerking van het algemene arbeidsomstandighedenbeleid.,3

Arbowet I998
In de Arbowet I998 staan vooral algemene bepalingen over het arbobeleid in een bedrijf. Zoals over de uitgangspunten van het beleid, het
systeem van risico-inventarisatie en -evaluatie, de ondersteuning door
deskundigen en de samenwerking tussen werkgever en werknemers.
De wet regelt ook het toezicht en de handhaving door de Arbeidsinspectie en het systeem van boeteoplegging. Een groot deel van de
voorschriften in de Arbowet I998, het Arbobesluit en de Arboregeling
komt voort uit verplichtingen die de Europese Unie stelt.
Arbobesluit
Het Arbobesluit bevat concrete bepalingen, ingedeeld naar onderwerp. Alle verboden, voorschriften en uitzonderingen die met een bepaald onderwerp te maken hebben staan in 66n hoofdstuk bij elkaar.
Ieder hoofdstuk geldt in principe voor alle maatschappelijke sectoren
(bedrijven en overheid) en voor alle categorieen werknemers. Voor
enkele sectoren zijn uitzonderingen gemaakt: onderwijs, overheid,
vervoer, justitiale rijksinrichtingen en defensie. Dat geldt ook voor bepaalde categorieen werknemers, zoals jongeren (tot IS jaar), zwangere
werknemers en thuiswerkers. Voor deze groepen zijn per hoofdstuk dus per onderwerp - specifieke voorschriften opgenomen.
De voorschriften in het Arbobesluit zijn algemeen geformuleerd. Er is
dus geen aparte bepaling voor ieder arbeidsmiddel en voor iedere arbeidsplaats. Waar mogelijk wordt het gewenste resultaat voorgeschreven en niet de weg waarlangs dat moet worden bereikt. De overheid
geeft de algemene spelregels voor het vermijden van ernstige risico's
en laat bedrijven op die manier ruimte voor maatwerk. Binnen dit kader kunnen bedrijven kiezen voor een oplossing die past bij hun specifieke productie- en arbeidsorganisatie.
Arbeidsomstandighedenregeling
Hierin zijn bepaalde onderdelen uit het Arbobesluit nader uitgewerkt.
Het gaat dan om specifieke bepalingen, bijvoorbeeld over de taken van
arbodiensten of de keuring van hijskranen. Inhoud, structuur en opbouw van de Arboregeling sluiten volledig aan op die van het Arbobesluit. Indien een onderwerp in hoofdstuk 5 van het Arbobesluit staat,
staat de uitwerking in de Arboregeling ook in hoofdstuk 5.

'1 Zie bi ilage I. overzicht structuur van arbowetgeving.
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Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving
Aan de Arbowet I998, het Arbobesluit en de Arboregeling zijn beleidsregels gekoppeld. Deze regels bieden concreet houvast bij het
toepassen van de wettelijke voorschriften. De Arbobeleidsregels geven
aan hoe het vereiste beschermingsniveau kan worden bereikt, maar
het zijn geen algemeen bindende voorschriften. Dit wil zeggen dat het
werkgevers vrij staat om op een andere manier invulling te geven aan
de wettelijke voorschriften, zolang het gestelde minimumbeschermingsniveau maar wordt bereikt. De enige afwijkende beleidsregel
gaat over boeteoplegging, daarin staat hoe een bestuurlijke boete
wordt berekend en welke factoren tot verhoging of verlaging van het
boetebedrag leiden.
De beleidsregels zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken (I. Arbowet,
2. Arbobesluit en 3. Arboregeling). Het nummer van een beleidsregel
correspondeert met het artikelnummer uit wet, besluit of regeling
waarop de beleidsregel is gebaseerd.

2.4

De actoren
De verschillende actoren op het gebied van de arbeidsomstandigheden
leveren een bijdrage voor een goede en veilige werkomgeving. De nadruk
van de verantwoordelijkheid komt op de eerste plaats te liggen bij de
werkgever en de werknemer.14 De wetgever heeft deze keuze bewust gemaakt om ervoor te zorgen dat er meer overleg en samenwerking plaatsvindt tussen deze actoren.
2.4.1

De werkgever m de werknimir

Werkgevers zijn verplicht om een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren en zodoende ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten te voorkomen. Werknemers hebben mede op grond van de Arbowet
I998 verplichtingen. De werknemer is verplicht om in verband met de
arbeid de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen en
naar vermogen te zorgen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die
van anderen.15 De verplichtingen van de werknemers bestaan met name
uit correcte omgang met arbeidsmiddelen, beveiligingen en persoonlijke

r4 Artikel I2 lid I Arbowet I998: Bij de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid
werken de werkgever en werknemers samen. De werkgever voert vooraf overleg met
de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging, of, bi j het ontbreken
daarvan met de belanghebbende werknemers over de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid. Bij dit overleg komt in ieder geval aan de orde de risicoinventarisatie en -evaluatie, de organisatie van de deskundige bilstand, bedoeld in artikel I 5 eerste tot en met derde lid, de inschakeling van de personen, bedoeld in artieerste lid en de arbodienst en de bedrijfshulpverlening
kel
'i Artikel II Arbowet I998.

4
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beschermingsmiddelen. De arbeidsinspectie is tevens bevoegd om werknemers te beboeten indien ze zich niet aan de wet houden.
2.02 De arbodimst
De inschakeling van deskundigheid op het gebied van arbeidsomstandigheden is sinds I juli 2005 gewijzigd.16 De aanpassing was noodzakelijk om europeesrechtelijke redenen en om meer mogelijkheden te
bieden tot maatwerk op ondernemingsniveau. Aanleiding voor de wijziging van de arbodienstverlening was een uitspraak van het Europese Hof
van Justitie van 22 mei 2003.17 In de uitspraak werd bepaald dat in de
Nederlandse wetgeving een rangorde ontbrak voor de organisatie van de
(preventieve) arbo-activiteiten, in de zin dat deze primair bedrijfsintern
moesten worden georganiseerd.
Volgens de uitspraak van het Europese Hof was aanpassing van de Arbowet I998 nodig omdat Nederland in gebreke was gebleven bij de implementatie van artikel 7 van de Kaderrichtlijn (89/39I/EE
G). Deze
bepaling schrijft voor dat de werkgever een of meer werknemers dient
aan te wijzen die zich bezighouden met de
activiteiten op het gebied van
de bescherming tegen en de preventie van beroepsrisico's in het bedrijf.
Indien de mogelijkheden daarvoor binnen het bedrijf onvoldoende zijn,
moet de werkgever een beroep doen op externe deskundigen. Deze rangorde (eerst inschakeling interne deskundigheid, indien
onmogelijk dan
extern) ontbrak in de Nederlandse wetgeving. Deze rangorde is sinds I
jUli 2005 door middel van een wetswijziging doorgevoerd.18 Door de
wetswijziging is een werkgever niet meer verplicht om bij een gecertificeerde arbodienstverlening aan te sluiten; de ondernemingen en bran-

ches hebben

meer
mogelijkheden gekregen om zelf de
arbodienstverlening/deskundige ondersteuning te regelen.

V66r de wetswijziging van de arbodienstverlening diende elke werkgever
zich te laten bijstaan door een deskundige gecertificeerde dienst, de zogenoemde arbodienst.'9
De arbodienst moest de werkgever deskundige
ondersteuning verlenen
bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de onderneming.
Afhankelijk van de arbeidsrisico's op de werkplek kon die hulp sterk uit-

'6 Staatsblad 2005· 202.
'7 Europese Hof van JUStitie 22 mei 2003 (Commissie van de Europese Gemeenschappen
kgen het Koninkrijk der Nederlanden inzake niet-nakoming van richtlijn
89/391/EEG).
zaak C-44I/01.
'8 Staatsblad 2005· 202.
19 De arbodienst moet ten minste de volgende deskundigen in huis hebben: bedrijfsartsen, veiligheidsdeskundigen, arbeidshygienisten en arbeids- en organisatiedeskundigen. De arbodienst heeft meestal ook deskundigen als arboverpleegkundigen en
ergonomen in dienst.
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eenlopen. Het was aan de werkgever om te bepalen welke ondersteuning
hij of zij van de arbodienst wilde. Voor bepaalde taken moest de werkgever echter altijd de arbodienst inschakelen:20
het beoordelen van de risico-inventarisatie en evaluatie
- het verzuimbeleid in het bedrijf
- het (vrijwillig) periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek
- de aanstellingskeuring (voor zover die voor de functie noodzakelijk
lS)

- het arbeidsomstandighedenspreekuur voor werknemers.
De huidige regeling omtrent arbodienstverlening en deskundige ondersteuning is vastgelegd in artikelen I2 tot en met I5 Arbowet I998. De ondernemingen kunnen binnen de huidige systematiek kiezen tussen een
standaardregeling of een maatwerkregeling.
Bij de standaardregeling behoudt de werkgever zijn contract met de arbodienst (zoals het v66r de wetswijziging van I juli 2005 gold). Dit betekent dat de arbodienst de zorg voor goede arbeidsomstandigheden, het
ziekteverzuim en de reintegratie van de werknemer binnen een onder-

neming verzorgt.
De maatwerkregeling biedt meer mogelijkheden voor een onderneming,
maar aan deze regeling zijn een drietal voorwaarden verbonden:
I. de maatwerkregeling mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de OR of personeelsvertegenwoordiging, of nadat
het in de CAO mogelijk is gemaakt;
2. de onderneming moet in elk geval een dienstverleningscontract afsluiten met een bedrijfsarts;
3. de risico-inventarisatie en -evaluatie dient ter toetsing te worden
voorgelegd aan 66n van de vier kerndeskundigen (bedrijfsarts, veiligheidsdeskundige, arbeidshygienist en arbeids- en organisatiedeskundige).
Indien men aan deze voorwaarden voldoet, dan heeft het bedrij f drie mogelijkheden om de maatwerkregeling gestalte te geven. (i) Het bedrij f kan
alle deskundigen voor de arbo-ondersteuning extern inkopen, bijvoorbeeld een bedrijfsarts. (ii) Een onderneming kan er ook voor kiezen om
alle arbo-ondersteuning intern te organiseren door middel van het in
dienst nemen van arbodeskundigen. (iii) Een andere mogelijkheid is een
combinatie van interne en externe variant door bijvoorbeeld een veiligheidskundige aan te stellen en overige arbodeskundigen in te huren. Bij
de maatwerkregeling blijft de werkgever echter verantwoordelijk om zich
in een aantal zaken te laten bijstaan. Het betreft de volgende onderwerpen:

- toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie

20 Artikel I4 lid 3 sub a tot en met d Arbowet I998.
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- ziekteverzuimbegeleiding
- arbeidsomstandighedenspreekuur (deze wettelijke verplichting zal
waarschijnlijk bij de herziening van de Arbowet
I998 komen te
vervallen (Kamerstukken

II 2005/06, 30 552, nr. 3, P. I5 (MvT))21
- periodiek
arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
-

aanstellingskeuringen (indien dit is toegestaan).

24·3 Arbeidsinspedie
Het toezicht op de naleving van de Arbowet I998 is in handen van de
Arbeidsinspectie, die tot taak heeft misstanden aan te pakken en informatie te verzamelen. Bij misstanden treedt de Arbeidsinspectie op. De
inspectie voert een zogenaamd 'lik op stuk beleid' waarbij een boete
wordt opgelegd aan een bedrij f dat de wettelijke regels niet naleeft.
Handhaving kan op drie verschillende wijze geschieden: preventief toezicht, bestuurlijke boete en - in laatste instantie - strafrechtelijke handhaving.
Bij preventief toezicht wordt er met het oog op inspectie van de arbeidsomstandigheden bedrijven bezocht. Daarbij is het noodzakelijk prioriteiten te stellen ten aanzien van de te inspecteren bedrijven en de daarbij te
hanteren frequentie. Bij een aantal branches kan de arbeidsinspectie volstaan met steekproeven, terwijl een ander deel van de branches een relatief hogere inspectiefrequentie zal plaatsvinden. De Arbeidsinspectie
hanteert als indicatoren voor vaststelling van sectoren waar met een
steekproefkan worden volstaan:
- relatieflage ongevals
- relatieflage ziektevercijfers;
zuimcijfers;
- uit ervaringen van de inspectiepraktijk gebleken mindere arboproblematiek;
- aansluiting bij een gecertificeerde arbodienst;
- aanwezigheid arbo-certificat
iesystemen;
- afwezigheid van signalen (zoals klachten) die misstanden doen
vern'loeden.

*' De motivering van de staatssecretaris is: "Ik acht ook de huidige wettelijke verplichtingen over het 'arbeidsomstandighedenspreekuur' (artikel I4, eerste lid, Arbowet
I998) niet noodzakeliik. Werkgevers zijn verplicht zich bil een aantal taken te laten

bijstaan door een gecertificeerde deskundige of gecertificeerde arbodienst; de taak 'arbeidsomstandighedenspreekuur' vloeit niet voort uit Richtlijn
89/39I/EEG ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op
het werk (PbEG L I83) [EU kaderrichtlijn, AA]. Werkgevers en werknemers kunnen
zelf in het private domein vorm geven aan het oogmerk van het spreekuur, nl. toegang van individuele werknemers tot deskundigen."
Bridvan staatssecretaris Van Hoof
over beperkingen van de nationale 'kop' op de Europese arboregels bq de aanstaande herziening van de Arbowet, Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 4

oktober 2005· P· 5
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De Arbeidsinspectie heeft op grond van de Arbeidsomstandighedenwet
I998 een aantal bevoegdheden gekregen in het kader van het toezicht,
zoals de eis tot naleving en het bevel tot stillegging van werk.22
De eis tot naleving is vastgelegd in artikel 27 Arbowet I998. In dit artikel
is aangegeven in welke gevallen een dergelijke eis tot naleving kan worden gesteld.23 Het gaat dan om de nadere invulling van "algemene, open
of vage" voorschriften. Zo moet de werkgever "doeltreffend onderricht"
geven (art. 8 Arbowet I998) of"doeltreffende maatregelen" nemen om te
voorkomen dat werknemers in een zodanige mate aan gevaarlijke stoffen
worden blootgesteld, dat hun gezondheid schade loopt (art. 4.9 Arbobesluit). In het algemeen weet een werkgever wel hoe hij dergelijk open of

situatie in zijn bedrijf
moet invullen. De werkgever kan hierbij ondersteuning krijgen van intern of extern deskundigen. Dit neemt niet weg dat de Arbeidsinspectie
van mening kan verschillen of de gekozen invulling wel leidt tot een goede naleving van dat voorschrift.24 Mocht overleg tussen de Arbeidsinspectie en werkgever niets opleveren, kan de Arbeidsinspectie een eis tot
naleving stellen. In een dergelijke eis tot naleving moet nader en concreet
worden aangegeven welke specifieke maatregelen door de werkgever
moeten worden getroffen.25 Dit kan varieren van een enkele aanduiding
tot complete schema's, te gebruiken materiaal en werktekeningen.26 Tevens dient de Arbeidsinspectie aan te geven binnen welke termijn aan de
eis tot naleving moet zijn gerealiseerd. De werkgever is op grond van het
derde lid van artikel 27 Arbowet I998 verplicht om aan de eis tot naleving te voldoen. Werknemers zijn verplicht aan de eis te voldoen voor zo-

vaag geformuleerde voorschriften in de concrete

ver dat bij de eis is bepaald.
Het bevel tot stillegging van werk wordt in artikel 28 Arbowet I998 geregeld. Dit bevel wordt uitgevaardigd als een situatie zodanig ernstig gevaar
oplevert dat het werk onmiddellijk moet worden stilgelegd. Door de term
'ernstig' gevaar is de bevoegdheid van de toezichthouder iets ruimer om
22

21

*4

Andere handhavingsmiddelen zijn: het geven van een waarschuwing, bestuurliike
boetes en het aanzeggen en opmaken van een boeterapport of een proces-verbaal.
De gevallen waar een eis tot naleving gesteld kan worden, worden in het vijfde lid van
artikel 27 Arbowet I998 opgesomd.
Uit het jaarverslag 2005 van de Arbeidsinspectie bliikt dat het handhavingsmiddel 'eis
tot naleving van de wet' vaker is toegepast bij bedrijven die met grote hoeveelheden
gevaarlijke stoffen werken. In 2004 werd 6 I keer de eis tot naleving toegepast en in
2005 was het aantal gestegen tot 81. De verklaring voor deze stiiging is zoals in het
iaarverslag wordt verwoord - "een groter aantal inspecties en een stringenter toepasgezond en
sing van het handhavingsmiddel". Arbeidsinspectie, Jaarverslag 2005: veilig,
legaal op het werk, Den Haag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid I9
mei 2006. p. 39
Zie ook: Inteme instructie Arbeidsinspectie. Proc£dure voorafgaand aan het stellen van een
eis, Den Haag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid g april 2003
J. van Drongelen & W.J.P.M. Fase. Inkiding Arbeidsomstandighedenrecht, Den Haag
-

4
26

Sdu 2004, P· I68.
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een bevel tot stillegging van het werk op te leggen. Of er sprake is van
'ernstig gevaar' wordt aan het oordeel van de toezichthouder overgelaten.
Het betreft hier een waardering van de feitelijke omstandighe
den.
2.5

Het arbobeleid

De Arbowet I998 gaat ervan uit dat verbetering van de arbeidsomstandigheden een vast onderdeel moet zijn van de bedrijfsvoering. Het arbobeleid bestaat uit twee onderdelen, namelijk: risico-inventarisatie en

evaluatie (ri&e) en plan van aanpak (pva).7
Elke onderneming met werknemers dient een onderzoek te
(laten) verrichten welke risico's het werk kan opleveren of schade kan veroorzaken
aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek wordt
schriftelijk
vastgelegd in een ri&e. Door de wetswijziging van I juli 2005 zijn de eisen voor het opstellen of toetsen van een ri&e
gewijzigd. Voorheen was
de werkgever verplicht zich - bij het opstellen en toetsen van een ri&e bij te laten staan door een gecertificeerde arbodienst. In de huidige systematiek zijn er verschillende mogelijkheden aanwezig: de werkgever
kan ervoor kiezen om de ri&e door een interne gecertifice
erde arbodeskundige te laten toetsen. Indien er geen interne deskundigheid aanwezig
is, dient de ri&e door een arbodienst of een externe gecertificeerde arbodeskundige te worden getoetst.
Een plan van aanpak maakt deel uit van de ri&e. In het plan van aanpak
staan verbeteringsmaatregelen vermeld die de
werkgever wil doorvoeren
om de vastgestelde risico's op te lossen c.q. te verminderen. De uitvoering van het plan van aanpak moet in het bedrijf worden bewaakt, dit
dient ook te geschieden door de werknemers of de
ondernemingsraad.
In feite wordt bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden steeds
gewerkt binnen de volgende cyclus:
- risico's inventariseren
- plan van aanpak maken

- uitvoeren

- controleren
- opnieuw risico's inventariseren
Pas als deze cyclus regelmatig wordt doorlopen
, is er sprake van een systematische aanpak van de arbeidsomstandigheden.
3

Doelvoorschriften, Europa en wetswijziging 30 552

3.I Doelvoorschriften
In de jaren negentig zijn wijzigingen in beleid en regelgeving doorgevoerd die beogen de zelfwerkzaamheid van partijen te stimuleren en on27 Artikel
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dernemingen meer ruimte voor maatwerk bij arbobeleid en arbozorg te
geven. Belangrijke elementen daarbij zijn de algemene zorgplicht van de
werkgever en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en
werknemers. Een ander element is de introductie van meer concrete
zorgplichtbepalingen die in de Arbowet I998 door doelvoorschriften
worden verwoord. Doelvoorschriften bevatten meer open normen die nadere invulling behoeven en bieden meer mogelijkheden voor maatwerk
op ondernemingsniveau. De invulling kan op verschillende manieren geschieden, namelijk:28

I. via middelvoorschiften, met name waar Europese richtlijnen dat

verplichten;
2. via Arbobeleidsregels. Deze regels zijn niet bindend, maar fungeren als een referentiekader waaraan werkgevers praktische maatregelen kunnen ontlenen dan wel eigen oplossingen kunnen
afmeten. De Arbeidsinspectie hanteert de beleidsregels als richtsnoer in de inspectiepraktijk;
3. via vormen van zelfregulering. Voorbeelden van deze invulling zijn
normalisatie en certificatie, afspraken in arboconvenanten, arboinformatiebladen en interne instructies van de Arbeidsinspectie.
Doelbepalingen worden mede ingevoerd met de intentie om de regeldruk
op bedrijven te verminderen, maar in de praktijk blijken ze allerlei vormen van (quasi)regelgeving op te roepen.29 Door het werken met doelvoorschriften is het voor werkgevers minder eenvoudig om te bepalen
wat er precies van hen verlangd wordt. Het idee van vermindering van de
regeldruk bij bedrijven gaat derhalve niet helemaal op, met name kleine
bedrijven zijn - door het ontbreken van de nodige kennis en deskundigheid - vaak in het ongewisse over welke maatregelen ze moeten treffen.
Een ander element dat invloed heeft op de uitvoering van de beleidskeuze
om meer gebruik te maken van doelvoorschriften is de Europese regelgeving.
3.2

Europese regelgeving

Vanuit de Europese Unie (EU) zijn in de jaren tachtig en negentig allerlei
richtlijnen uitgevaardigd op het gebied van arbeidsomstandigheden. In
I989 is de 'Kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid van werknemers op
het werk' (89/39I/EEG), verder Kaderrichtlijn, uitgebracht die de algemene verplichtingen van werkgevers en werknemers op arbogebied regelde. Naast de Kaderrichtlijn zijn er in de loop der jaren een groot aantal
Bijzondere Richtlijnen uitgevaardigd, zoals bijvoorbeeld de richtlijnen
28 J. Heijink &

Warmerdam. Arbowet in beeld. Onderzoek ten behoeve van de evaluatie
1
van de Arbowet 1998, Niimegen: Instituut voor aangepaste sociale wetenschappen

maart 2004
29 Ibid., p. IO7
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voor de inrichting van werkplekken, beschermingsmiddelen en werken
met kankerverwekkende stoffen. Lidstaten zijn op grond van artikel 249
EG-Verdrag verplicht de richtlijnen binnen bepaalde termijnen in hun
nationale wetgeving op te nemen.
De Richtlijnen van de Europese Unie op het gebied van arbeidsomstandigheden, worden ook wel Sociale Richtlijnen genoemd. Deze Sociale
Richtlijnen zijn gebaseerd op artikel I37 van het EG-Verdrag. De lidstaten
moeten de inhoud van deze Sociale Richtlijnen overnemen. De Nederlandse wetgever mag zelfs strengere eisen stellen dan voorgeschreven in
de Sociale Richtlijnen. De Sociale Richtlijnen zijn bestemd voor de werkgever en de werknemer.
De wijziging en stroomlijning van de Arbowet I994 heeft men aangegrepen om een deel van de Europese Richtlijnen in de Nederlandse regelgeving op te nemen. Een belangrijk element was de incorporatie van
de bepalingen van de Kaderrichtlijn in de algemene zorgbepalingen van
de Arbowet I998. Een aantal Bijzondere Richtlijnen is opgenomen in het
Arbobesluit en de Arboregeling. De Bijzondere Richtlijnen zijn vaak integraal in de Nederlandse wetgeving opgenomen.
De Europese Richtlijnen, met name de Bijzondere Richtlijnen, bevatten
veel gedetailleerde middelvoorschriften en verwijzingen naar normen. De
principes die in de Europese regelgeving worden gehanteerd, staan in
zekere zin op gespannen voet met de beleidskeuze van de Nederlandse
overheid, namelijk meer doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften. De Europese regels zijn echter bindend voor alle lidstaten en
daar kan niet van worden afgeweken. De wettelijke ruimte voor maatwerk
en zelfwerkzaamheid wordt sterk door de Europese regelgeving beperkt.
Naar schatting wordt 80 tot 90% van de arboregels verplicht opgelegd
door de EU en biedt deze weinig ruimte voor deregulering.

3.3

Spanningsveld doel- en middelvoorschriften

Op Arbogebied is het spanningsveld tussen doel- en midde]voorschriften
goed zichtbaar. Enerzijds hebben ondernemingen een voorkeur voor
open normen, anderzijds worden die open normen nader ingevuld door
allerlei gedetailleerde (quasi)regelgeving. De invulling van gedetailleerde
regels geschiedt vanuit de behoefte naar duidelijke regels betreffende het
al dan niet verplichtende karakter van regels en richtlijnen. Het spanningsveld tussen doel- en middelvoorschriften leidt op een drietal terreinen tot knelpunten, te weten:30
- knelpunten in de regelgevende sfeer. Het werken met doelvoorschriften staat op gespannen voet met de grote hoeveelheid mid1° Ibid., p. 108.
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delvoorschriften die vanuit de Europese regelgeving op arbogebied
wordt opgelegd. De EU-richtlijnen voor bijzondere onderwerpen
bevatten veel middelvoorschriften en de lidstaat Nederland is verplicht die in eigen wetgeving te implementeren. De overheid zal bij
de overwegingen over wat ze zelf wil regelen en wat ze aan andere
partijen kan overlaten telkens moeten bezien welke ruimte EU regels voor alternatieve regulering bieden. De overheid zal tevens
moeten toezien dat partijen die zich bezig houden met
'zelfnormering die 'Europese' ruimte niet te buiten gaan.
- knelpunten bij werkgevers. Meer doelvoorschriften met globale
normen impliceren voor werkgevers meer onduidelijkheden over
wat wel of niet wettelijk van hen verwacht wordt. Met name werkgevers in kleine bedrijven hebben te weinig deskundigheid in huis
om een en ander uit te zoeken en zullen een groter beroep op ondersteuning moeten doen.
- knelpunten bij de handhaving. Bij het gebruik van meer doelbepalingen hebben inspecteurs minder aangrijpingspunten waarop ze
scherp kunnen toetsen. De inspecteurs wordt meer ruimte gelaten
om zelf te beoordelen of bepaalde werkwijzen al dan niet toereikend zijn om aan de in de doelbepalingen vastgelegde eisen te voldoen Cart. 27 Arbowet IS)98: eis tot naleving).
Door de Staatssecretaris van SZW werden in juni 2004 versoepelingen
van de Arbowet- en regelgeving aangekondigd.3' De staatssecretaris wil de
Arbowet aanpassen zodat werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheid krijgen. Het nieuwe stelsel dient vooral gericht te zijn op hoge
arbeidsrisico's. Gedetailleerde regels voor lage arbeidsrisico's wil de
staatssecretaris voorkomen. De vraag is in hoeverre de wens van de
staatssecretaris realistisch is. Een goede illustratie van Europese invloed
op Nederlandse Arbowetgeving is de veroordeling van Nederland door
het Europese Hof van Justitie inzake arbodienstverlening.12 In het arrest
wordt bepaald dat in de Nederlandse wetgeving een rangorde ontbreekt
voor de organisatie van de (preventieve) arbo-activiteiten, in de zin dat
deze primair bedrijfsintern moeten worden georganiseerd alvorens men
externe (Arbo)diensten inschakelt. Naar aanleiding van dit arrest heeft de
Sociaal-Economische Raad een ontwerpadviesll uitgebracht waarin aan'
Redactie, Rutte: Arbowet moet eenvoudiger en goedkoper uitvoerbaar worden', Penberichten SZW, 14 juni 2004; Redactie. 'Rutte wil helft van Arboregels kwiit', NRC
Handelsblad 2 juni 2004
12 Europese Hof van JUStitie 22 mei 2003 (Commissie van otc Europese Gemeenschappen
tegen het Koninkrilk der Nederlanden inzake niet-nakoming van richtlijn 89/391/EEG).
zaak C-44I/OI.
31 Sociaal-Economische Raad. Ontwerpadvies Arbodienstverlening, Den Haag: 16 februari

1'

2004.
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bevelingen werd gedaan omtrent aanpassing van de arbodienstverlening.34 De uitspraak van het Europese Hof heeft ertoe geleid dat de arbodienstverlening sinds I juli 2005 is gewijzigd.

Uit de voorafgaande paragrafen is gebleken dat er weinig ruimte is om
het beleid op de gewenste manier door te voeren. Beleidskeuzes voor
doelvoorschriften of meer deregulering zullen telkens vanuit de Europese
dimensie moeten worden beoordeeld.
3.4

Wetswijziging 30 552:

Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet I998 en enige andere wetten in verband met het vergroten van de verantwoord
elijkheid van werkgevers en werknemers voor het arbeidsom
standig-

hedenbeleid

Het hiervoor genoemde voornemen van de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid heeft inmiddels meer vorm
aangenomen.
Momenteel ligt de herziening van de Arbowet I998 bi j de Tweede Ka-

mer.35 De wetsherziening heeft als doel om de verantwoordelijkheid van
werkgevers en werknemers te vergroten. Tevens wordt de regelgeving zoveel mogelijk beperkt, vereenvoudigd en verduidelijkt, aldus de memorie
van toelichting.36 Om deze doeleinden te bereiken wil de staatssecretaris
gebruik maken van concrete doelvoorschriften en grenswaarden in het
publiek domein. Het internationale regelgevingskader dient volgens de
staatssecretaris ook op nationaal niveau maatgevend te zijn. Dat wil zeggen dat met nationaal aanvullende normering zeer terughoudend dient te
worden om te gaan. Dit laatste is ook de reden waarom in de wetswijziging zoveel mogelijk wetsartikelen en regelingen van nationale aard (of-

14 In het advies kiest de SER voor een model waarin
werkgever en werknemers in begin.

sel zelf verantwoordelijk ziin voor de wijze waarop zij hun arbodienstverlening organiseren en waarbii ervan wordt uitgegaan dat zij samen goede afspraken maken over
een adequaat arbeidsomstandigheden
beleid en de daarbij benodigde inschakeling van
arbodeskundigheid. Het model heeft de volgende kernelementen:
- Ondernemingen
krijgen de mogelijkheid van alternatieve arbodienstverlening
(opting out) indien daartoe in de onderneming of op brancheniveau afspraken
worden gemaakt. In ondernemingen met tien of meer werknemers is daarvoor
overeenstemming tussen de werkgever en de werknemers(vertegenwoordiging)
vereist; in ondernemingen met minder dan tien werknemers kan de werkgever na
voorafgaand overleg met de belanghebbende werknemers besluiten tot alternatieve arbodienstverlening.
- Indien geen afspraken worden gemaakt, dient de werkgever een arbodienst in te
schakelen.
- De aldus herziene regeling van arbodienstverlening dient na een periode van viif
iaar te worden geevalueerd.
35
Anno augustus 2006.
16 Kamerstukken II 2005/06. 30 552. nr. 3, P. 7 (MvT)
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tewel 'nationale kop') komen te vervallen. De belangrijkste wijzingen zullen hierna kort worden besproken.

Het eerste punt betreft de doelvoorschriften. Door middel van doelvoorschriften wil de overheid de verantwoordelijkheid van de werkgevers en
werknemers voor het arbobeleid vergroten. Het doelvoorschrift is het niveau van bescherming dat ondernemingen en instellingen moeten bieden aan de werknemers, zodat zij veilig en gezond kunnen werken. De
doelvoorschriften worden zo concreet mogelijk beschreven in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Het is aan de werkgevers en
werknemers om te bepalen op welke wijze zij invulling geven aan de
voorschriften. Wat opvalt, is dat de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbobeleidsregels) niet worden vermeld bij de concrete
uitwerking van de doelvoorschriften. De reden hiervoor is dat de overheid
het voornemen heeft om de Arbobeleidsregels op langere termijn te laten
vervallen. De voorwaarde die hieraan gekoppeld is, is dat werkgevers en
werknemers (of organisaties binnen een bepaalde sector) zogenoemde

arbocatalogi moeten opstellen.
In deze arbocatalogi staan verschillende manieren beschreven, waarop
werkgevers kunnen voldoen aan de doelvoorschriften die de overheid
stelt, zoals technieken en methoden en/of praktische handleidingen. De
verantwoordelijkheid voor de arbocatalogi ligt volledig bij de werkgevers
en werknemers (of brancheorganisaties). Zodra werkgevers en werknemers een arbocatalogus hebben opgesteld voor een sector, worden de beleidsregels voor die sector ingetrokken. Het is de bedoeling dat drie jaar
na de inwerkingtreding van de wetswijziging alle beleidsregels worden

ingetrokken.
Op het gebied van het te voeren arbeidsomstandighedenbeleid zijn ook
aanpassingen voorzien. De zorgbepaling van artikel 3
Arbowet I998 ontkomt evenmin aan de 'wetsoperatie'. De voornaamste wijzigingen die in
artikel 3 zullen plaatsvinden zijn: artikel 3 lid I onderdeel f en artikel 3
(nieuwe) tweede lid.
Artikel 3, eerste lid, onderdeelf van de Arbeidsomstandighedenwet I998
is een nieuw onderdeel. Onderdeel f bevat een zorgplicht voor de werkgever om elke werknemer in staat te stellen bij ernstig en onmiddellijk
gevaar voor zijn eigen of andermans veiligheid de nodige passende maatregelen te nemen om de gevolgen van een dergelijk gevaar te voorkomen.37 Om te voorkomen dat het optreden van de werknemer voor hem
geen enkel nadeel met zich mee brengt is, is artikel 29, eerste lid, derde
zin, van toepassing verklaard waarin is bepaald dat de werknemer niet
mag worden benadeeld in zijn positie in het bedrij f of de inrichting. Uit17 Ibid., p. 30 (MvT).
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zondering op deze bescherming is dat de werknemer ondoordacht heeft
gehandeld of zich schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid.
In artikel 3 wordt een nieuwe tweede lid opgenomen. Hierin wordt de
werkgever verplicht om een beleid te voeren ter voorkoming en beperking van psychosociale arbeidsbelasting.18 Het beleid omtrent psychosociale arbeidsbelasting moet onderdeel uitmaken van het algemene
arbeidsomstandighedenbeleid. Dit betekent dat de algemene preventieprincipes in artikel 3, eerste lid, van toepassing zijn. Als uitgangspunt
geldt dat psychosociale arbeidsbelasting waarbij schade aan de veiligheid
en gezondheid van de werknemer kan worden veroorzaakt, dient te worden voorkomen. Indien de psychosociale arbeidsbelasting niet voorkomen kan worden, dient de werkgever het risico zoveel mogelijk (in eerste
plaats bij de bron) te beperken. De benodigde maatregelen voor voorkomen dan wel beperken van psychosociale arbeidsbelasting dienen gebaseerd te zijn op de risico-inventarisatie en -evaluatie (rike, art. 5 lid I
Arbowet I998). Zoals in de huidige systematiek van artikel 3, houdt de
plicht tot het voeren van beleid niet in dat steeds uit het oogpunt van veiligheid en gezondheid de doelmatigste van alle mogelijke maatregelen
getroffen moeten worden. Wel dienen er maatregelen van 'best pratical
means' te worden genomen, dat wil zeggen die maatregelen te treffen die
door vakdeskundigen in brede kring aanvaardt worden. Economische,
operationele en technische aspecten mogen meegewogen worden. In het
Arbobesluit zal een 'agendabepaling' worden opgenomen waarin op
doelniveau is aangegeven welke elementen in ieder geval deel uit moeten
maken van het op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting te voeren beleid, aldus de memorie van toelichting.

wijziging in de wetsherziening van de Arbeidsomstandighedenwet I998 is dat het (verplichte) ziekteverzuimbeleid van artikel 4 Arbowet I998 komt te vervallen. De motivering hiervoor luidt:
Een andere

Preventie en beperking van ziekte, alsmede reintegratie zijn een vanzelfsprekende doelstelling van het door de werkgever te voeren beleid. De bepaling
voegt dan ook niets toe en wordt daarom geschrapt. De begeleiding en reintegratie van individuele zieke werknemers heeft inmiddels een kader gekregen op basis van de Wet verbetering poortwachter zodat ook deze bepaling

38 In de wetswiiziging wordt in artikel i lid I onderdeel e omschreven wat onder psychosociale arbeidsbelasting moet worden verstaan. Psychosociale arbeidsbelasting is: de
factoren seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie die stress teweeg brengt. In artikel I lid I onderdeel wordt het begrip stress
omschreven, namelijk: een toestand die als negatief ervaren lichameliike, psychische
of sociale gevolgen heeft. Ibid., p. I

f
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betreffende het voeren van een eigen bedrijfsbeleid inzake de begeleiding van
zieke werknemers kan worden geschrapt.39

Tevens vervalt het arbeidsomstandighedenspreekuur Cart. I4 lid I onderdeel d Arbowet I998). Dit arbospreekuur was een verplichte taak van de
arbodienst of deskundige personen met een certificaat overeenkomstig
artikel 20 Arbowet I998. Het organiseren van een spreekuur wordt nu
een zaak tussen werkgever en werknemers. Zij moeten hieraan zelf
vornlgeven.

Op het gebied van handhaving en toezicht staan eveneens een aantal
aanpassingen op de rol. Werkgevers zijn niet meer verplicht alle arbeidsongevallen te melden aan de Arbeidsinspectie (artikel 9).4° De meldingsplicht blijft alleen gelden voor dodelijke ongevallen en voor ongevallen
die leiden tot blijvend letsel of ziekenhuisopname. Bij de handhavingsen toezichthoudende taak gaat de Arbeidsinspectie meer rekening houden met bijzondere bedrijfssituaties. Het toetsingskader van de Arbeidsinspectie is en blijft de Arbowetgeving. De arbocatalogi, waarin middelen
worden beschreven waarlangs de wettelijke doelen gerealiseerd kunnen
worden, vormen daarbij een referentiekader. De Arbeidsinspectie informeert werkgevers in zogenoemde speciale sectorbrochures. Daarin is vermeld welke risico's de Arbeidsinspectie inspecteert binnen een sector en
welke wettelijke regels daarbij horen. Doordat de werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheid krijgen, acht de overheid het noodzakelijk dat de boetes die de Arbeidsinspectie kan opleggen worden
verdubbeld. Dit om de aanspreekbaarheid van de werkgevers en werknemers te versterken.

Wat uit het voorgaande blijkt, is dat de wetswijziging van de Arbeidsomstandighedenwet I998 wat aanpassingen met zich meebrengt. Maar wat
zijn de fundamentele verschillen met de (huidige) Arbowet I998? Het
uitgangspunt van wetswijzing 30 552 is immers gelijk aan de doelstelling
van de Arbowet I998, namelijk: het vergroten van de verantwoordelijkheid van de werkgevers en werknemers voor het arbobeleid. In de memorie van toelichting van het wetsvoorstel van de Arbeidsomstandighedenwet I998 is de doelstelling als volgt geformuleerd:
Uitgangspunt van het wetsvoorstel is (...) dat het voeren van een beleid inzake
arbeidsomstandigheden de verantwoordelijkheid is van de werkgever in samenwerking met de werknemers, waar nodig met deskundige ondersteu19 Ibid., p. 32 (MvT)
40 De verplichting om arbeidsongevallen te registreren beperkt zich tot de gemelde arbeidsongevallen en de arbeidsongevallen met een verzuim van meer dan drie werkdagen. Deze verplichting is momenteel vastgelegd in artikel 5. tweede lid, en wordt in de
wetswiiziging overgebracht naar artikel 9, tweede lid. Ibid., p. 33 (MvT).
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ning. Arbeidsomstandighedenbeleid wordt niet gezien als iets zelfstandigs,
maar als een aspect van het algemene bedrijfsbeleid, onderdeel van de normale bedrijfsvoering, en dus ook, binnen de randvoorwaarden van de wet, betrokken in afwegingen ten aanzien van technische, operationele en
economische aspecten van bedrijfsbeleid.41

In de wetswijzing van de Arbeidsomstandighedenwet I998 is het doel als
volgt omschreven:
Dit wetsvoorstel heeft tot doel om de verantwoordelijkheid van werkgever en
werknemers voor het arbobeleid te vergroten. De regering is van mening dat
arbobeleid niet op gedetailleerd niveau door de centrale overheid moet worden geregeld, maar zoveel mogelijk tot stand nloet komen binnen ondernemingen, zodat maatwerk mogelijk is. Werkgevers en werknemers moeten
ruimte hebben - en die ruimte benutten - om in goed overleg invulling te
geven aan arbobeleid.42

De doelstellingen komen sterk overeen. Werkgevers en werknemers krijgen meer verantwoordelijkheid voor de vormgeving van het arbeidsomstandighedenbeleid in hun onderneming (maatwerk). De overheid
beperkt zich nadrukkelijk tot algemeen geldende regels en tot regels voor
het vermijden van ernstige risico's. Het arbeidsomstandighedenbeleid is
een verantwoordelijkheid van de werkgever die dat beleid in samenwerking met de werknemers tot stand moet brengen. Zowel in de Arbowet
I998 als in de voorgenomen wetsherziening 30 552 wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van doelvoorschriften. Zij vormen het kader
waarbinnen het arbeidsomstandighedenbeleid dient te worden vormgegeven. In de Arbowet I998 zijn regels over concrete arbeidsrisico's vastgelegd in het Arbobesluit en de Arboregeling. Ook in de wetswijziging 30
552 Worden in het Arbobesluit en de Arboregeling verplichtingen zoveel
mogelijk uitgewerkt in zogenoemde agendabepalingen. In deze agendabepalingen staan de elementen die onderdeel uit moeten maken van het
arbobeleid over een bepaald onderwerp. De concrete invulling van de
doelvoorschriften in het Arbobesluit en de Arboregeling is onontkoombaar, voor zowel de (huidige) Arbowet I998 als de wetsherziening 30 552.
Concrete voorschriften spelen (van oudsher) een grote rol op het terrein
van de arbeidsomstandigheden, zeker gezien het feit dat Europese regelgeving nog veel middelvoorschriften bevat die Nederland verplicht moet
implementeren in nationale wetgeving. De Europese verplichtingen omtrent arbeidsomstandigheden worden in Nederland hoofdzakelijk geimplementeerd in het Arbobesluit en de Arboregeling.

4, Komerstukken II I997/98, 25 879· nr. 3, P· 9-10 (MvT)
42 Kamerstukkin II 2005/06,30 552, nr. 3, P· 2 (MvT)
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Wat wel wijzigt, is de systematiek waarmee de centrale overheid de doelstellingen (meer verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers;
minder regels) wil bereiken. Zo worden de Arbobeleidsregels (op langer
termijn) vervangen door zogenoemde arbocatalogi. Zodra een sector een
arbocatalogus heeft opgesteld, vervalt de beleidsregels voor die sector.
Met het oog op de communicatieve benadering van wetgeven kan de
vraag gesteld worden of de dialoog in de discursieve praktijk door de
wetswijziging verder wordt versterkt en/of gestimuleerd. Zullen de beoogde doelstellingen (terugtred overheid, minder administratieve lasten
en maatwerk) van de wetswijziging worden bereikt? Een antwoord op de
gestelde vraag is (momenteel) niet mogelijk. Het is afhankelijk van de
praktijk en hoe de praktijk met deze ontwikkelingen om zal gaan.

4

Tot slot

Het gebied van de arbeidsomstandigheden is een dynamisch gebied. Het
is tevens een belangrijk onderwerp dat de veiligheid en gezondheid van
miljoenen werknemers moet garanderen. Wat uit het bovenstaande opvalt, is de verschuiving van verantwoordelijkheid vanuit de publieke sector naar de private sector. Bij iedere wetswijziging en -herziening komt
de nadruk steeds meer te liggen op de verantwoordelijkheid van de werkgevers in samenwerking met de werknemers. Deze ontwikkeling zal zich
vermoedelijk voorzetten gezien het streven van de centrale overheid om
zich slechts te beperken tot het vaststellen van doelen.

Tot dusver is het (theoretische) wetssysteem van de Arbeidsomstandighedenwet I998 en diens ontwikkelingen besproken. In het volgende
hoofdstuk zal aan de hand van de casestudy Arbeidsomstandigheden
I998 worden gekeken op welke wijze de ondernemingen met (het beleid
van) arbeidsomstandigheden omgaan. Met name zal worden gekeken
naar de organisatie van arbobeleid binnen een onderneming waarbij de
open norm 'werkdruk' als illustratie wordt gebruikt om te bepalen in
hoeverre ondernemingen gebruik maken van hun 'beleidsruimte'.
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CASESTUDY ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET I998

I Inleiding
Bij de casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998 is er voor gekozen om
een kwalitatieve onderzoeksmethode te hanteren aan de hand van (diepte)interviews. Het doel van de casestudy is om de werking en het verloop
van de Arbeidsomstandighedenwet I998 (Arbowet I998) binnen de bedrijven te onderzoeken en met name de invulling van open (aspiratieve)
normen. Hiervoor zijn in de periode van februari tot en met april 2005
een zestal bedrijven benaderd en personen geinterviewd. Het betreft drie
grote ondernemingen (meer dan Ioo werknemers) en drie middelgrote
bedrijven (tussen de IO en IOO werknemers in dienst). Tevens zijn medewerkers van een arbodienst en de Arbeidsinspectie benaderd en geinterviewd. De Arbeidsinspectie en de arbodienst spelen binnen het
systeem van de arbeidsomstandigheden een belangrijke rol.1
In dit hoofdstuk worden verschillende thema's besproken, namelijk:
Arbeidsomstandigheden binnen ondernemingen (paragraaf 2);
- Arbodienst en onderneming (paragraaf 3);
- Controle en toezicht (paragraaf4);
Wetgeving (paragraaf 5).
Binnen deze thema's worden verschillende onderwerpen behandeld. De
ondernemingen, de arbodienst en de Arbeidsinspectie worden zoveel
mogelijk 'zelf aan het woord gelaten. Deze manier van verslaglegging
heeft zowel een illustratieve als een analytische functie.2 De interviewfragmenten verlevendigen de relevante passages en ze verhogen bovendien de controleerbaarheid van het onderzoek.
Met behulp van de interviews wordt getracht de verschillende relaties
binnen het systeem van de arbeidsomstandigheden in kaart te brengen
en tevens wordt nagegaan wat voor invloed de verschillende actoren hebben bij de invulling en uitwerking van de open normen. De onderzochte
bedrijven hebben allen te maken met het arborisico 'werkdruk'. Het begrip 'werkdruk' is in de arbowetgeving en -regelgeving niet geconcreti-

-

'

Per I juli 2005 is de arbodienstverlening gewijzigd (Staatsblad 2005· 202). De bedrijven zijn geinterviewd voor de wetswijziging en derhalve wordt in dit hoofdstuk met
name gerefereerd aan de rol die de arbodienst had voor de wijziging.

2

M.L.M. Hertogh, Consequenties van controle. De bestuurtijke doorwerking van het oordeel
van de administratieve rechter en de Nationale Ombudsman, Den Haag: VUGA 1997• P
27. Hertogh verwilst naar R.I. van der Veen, De sociale grenzen van beleid: een onderzoek naar de uitvoering en e#2cten van het stelsel van sociale zekerheid, Lei-

den/Antwerpen: 1990
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seerd, dit betekent dat de bedrijven zelf invulling dienen te geven. Het
begrip 'werkdruk' is als voorbeeld gebruikt om een concreter beeld te
krijgen op de vraag hoe invulling wordt gegeven aan het begrip.

Arbeidsomstandigheden binnen ondernemingen

2

Organisatie en overleg

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat ondernemingen
met meer dan 50 werknemers in dienst verplicht zijn om een eigen ondernemingsraad in te stellen.3 De ondernemingsraad (OR) heeft een dualistische functie. Het gaat om overleg en vertegenwoordiging. De OR
dient een rol te spelen in het overleg tussen de ondernemer en de werknemers. De OR kan in zekere mate van behartiging van belangen van de
werknemers impliceren. Ondernemer en ondernemingsraad dienen beide bij te dragen aan het goed functioneren van de onderneming in al
haar doelstellingen, aldus de WOR.
In het kader van de Arbeidsomstandighedenwet I998 dienen de werkgever en de werknemer bij de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid samen te werken.4 De werkgever voert vooraf overleg met de
ondernemingsraad, of bij het ontbreken daarvan met de belanghebbende
werknemers, over de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid,
zoals de risico-inventarisatie en -evaluatie.5 De ondernemingsraad ontvangt van de werkgever een afschrift van de risico-inventarisatie en evaluatie (art. 5 Arbowet I998). Tevens wordt aan de leden van de OR de
mogelijkheid geboden om met Arbeidsinspecteurs tijdens hun bezoek
aan het bedrijf te praten en de Arbeidsinspecteurs te vergezellen bij hun
bezoek aan het bedrijf.6
De onderzochte bedrijven hebben allen meer dan 50 werknemers in
dienst en dienen volgens de WOR een ondernemingsraad te hebben. Van

3
4
5

6

Artikel 2 Wet op de ondernemingsraden.
Artikel I2 lid I Arbeidsomstandighedenwet I998
Specifieke punten waar de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft op het terrein
van het arbeidsomstandighedenbeleid zijn onder andere:
- risico-inventarisatie en -evaluatie en het daartoe behorende plan van aanpak (art. 5
Arbowet I 998),
- verplichtingen in het kader van het voorkomen en beperken van zware ongevallen
(art. 6 Arbowet I998),
- de wiize waarop deskundige bijstand wordt ingericht art. 12 lid I jo. I3 lid I-3 Arbowet I998),
- inschakeling van personen zoals bedoeld in art. 14 lid I Arbowet 1998, de arbodienst en de bedriifshulpverlening Cart. I2 lid I Arbowet I998),
- periodiciteit van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) (art. 18 Arbowet I998).
Art. 12 lid 3 Arbowet I998
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de zes onderzochte bedrijven hebben vijf bedrijven een ondernemingsraad en 66n bedrijf heeft geen OR. De reden dat het bedrijf geen OR
heeft, is gelegen in het feit dat er volgens de werkgever weinig animo is
onder het personeel. "Die zitten niet op een OR te wachten. Officieel

moeten we hem hebben maar het is er nog niet van gekomen. Zolang
daar geen vraag naar is...".7 Het overleg met de werknemers wordt binnen dit bedrijf gevoerd op het moment dat de werknemers er naar vragen. E6n keer per jaar wordt er een "chauffeursdag" georganiseerd waar
allerlei thema's, problemen en wensen worden besproken.
Bij de bedrijven met een ondernemingsraad wordt deze gezien als een
"spreekbuis" van de werknemers. Men gaat er vanuit dat signalen vanuit
het personeel worden opgepikt door de OR en dat deze het vervolgens terugkoppelt met de leidinggevende. De werkgevers zijn in de veronderstelling dat de ondernemingsraad ook weet wat er op de werkvloer gaande is.
Op het gebied van de arbeidsomstandigheden ligt bij de grote bedrijven
de taak bij de personeels en organisatie afdeling (P&0). Bij de Nederlandse Spoorwegen en TPG Post heeft de ondernemingsraad een eigen
Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu commissie (VGWM-commissie)
of een Arbo-commissie die zich specifiek bezig houdt met de arbeidsomstandigheden. Deze commissies houden regelmatig (per twee maanden)
overleg. De directeur van de OR, een delegatie van de OR en eventueel
een arbocoardinator (vaak medewerker P&0) maken deel uit van de
commissie. De ondernemingsraden hebben binnen deze organisaties
een redelijke medezeggenschap.
Dat [overleg; AA] gebeurt altijd met het OR/OC. Er gaat hier niets zomaar
door. Nee, dat ligt heel gevoelig binnen onze organisatie. Alles via de OR.8

Bij de middelgrote bedrijven is het de bedrijfsleiding die de taak van de
arbeidsomstandigheden op zich neemt. Het overleg dat plaatsvindt tussen OR ofwerknemers is bij de middelgrote bedrijven varierend: bij twee
bedrijven is het overleg I A 2 keer per jaar en bij 66n bedrijfis het overleg
I keer per maand. Binnen deze bedrijven is men van mening dat de ondernemingsraad niet veel eigen inbreng heeft en meer het beleid van de
bedrijfsleiding beoordeelt.
We hebben heel weinig het gevoel dat zij echt iets kunnen inbrengen. Ze beoordelen meer van wat wii hebben gedaan, dus het is meer een beoordelingsfactor.
Als je het mij persoonlijk vraagt, ben ik niet altijd gelukkig met de OR. Een
OR moet toch een bepaalde kwaliteit bezitten en dat komen de mensen vaak

7 Manager P&0 FarmTrans.
8
Medewerker facilities en voormalige arboco6rdinator TPG Post.
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tekort, waardoor het dus langer duurt voordat je een advisering of instemming kan krijgen. 9

Opvallend is dat de arbeidsomstandigheden bij zowel de grote als de
middelgrote bedrijven niet hoog in het vaandel staan.
Arbo staat op dit moment niet zo hoog op de agenda. Het is hier nooit een
enorm hot-item geweest.10
We doen wel veel aan arbo, alleen nog niet gestructureerd. 11
We willen eigenlijk alles zo simpel, eenvoudig,
snel en goedkoop mogelijk.
Binnen het transport ben je verplicht om het op die manier te regelen, omdat
de marge maar heel klein is. Dus doen we eigenlijk het hoogst noodzakelijke. I2

Over het algemeen kan gezegd worden dat er binnen de
organisaties een
hierarchie bestaat waarbij de directie de lijnen bepaalt en
op bedrijfsniveau verdere uitvoering wordt gegeven.
Op het hoofdkantoor worden wel een aantal dingen bedacht, maar het meeste
gebeurt op het bedrijfsniveau:3

Het beleid wordt vanuit hier [hoofdkantoor; AA]
gevoerd. En daarnaast wordt
het natuurlijk wel uitgezet op de vestigingen. Die moeten de uitvoering doen,
maar dat wordt wel weer vanuit hier geco6rdineerd en uitgezet. 4

Bij de middelgrote bedrijven is de hierarchie nog sterker aanwezig en
heeft de directeur/eigenaar veel zeggenschap.
De eigenaar

blijft het slotwoord geven.5

Is het op een gegeven moment in de denkwereld van onze werkgever niet reblijft hij gewoon de baas en daar kan niemand
overheen. I6
eel, dan houdt alles op. Dan

Manager operationele zaken Rotax.
Senior adviseur P&0 NS.
"
Medewerker facilities en voormalige arboco6rdinator TPG Post.
u Manager P&0 FarmTrans.
'3
Senior adviseur P&0 NS.
,4
Medewerker facilities en voormalige arboco6rdinator TPG Post.
'5
Bedrijfsleider Stationtaxi.
'6 Manager operationele
zaken Rotax.
9

'°

I04

CASESTUDY ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET 1998

Wettelijke verplichtingen: risico-inventarisatie en -evaluatie (ri&e) en plan
van aanpak
E6n van de wettelijke verplichtingen waar een werkgever aan moet voldoen is het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie en het
daarmee samenhangende plan van aanpak.17 Het arbeidsomstandighedenbeleid moet zijn gebaseerd op een goed inzicht in de risico's die zich
bij de arbeid voordoen. Een risico is de kans dat er een bepaald gevaar optreedt dat een schadelijk effect op de veiligheid en gezondheid heeft.18 De
in artikel 5 Arbowet I998 voorgeschreven risico-inventarisatie en evaluatie (ri&e) omvat een inventarisatie van de gevaren die zich kunnen
voordoen en een evaluatie van de risico's. Eenzelfde situatie brengt niet
voor iedereen dezelfde risico's met zich. In de ri&e dient derhalve aandacht te worden besteed aan de bijzondere categorieen werknemers, zoals ouderen en zwangeren. Tevens vormt een registratie van ongevallen
die voor de werknemers hebben geleid tot een verzuim een onderdeel
van de risico-inventarisatie en -evaluatie Cart. 5 lid 2 Arbowet I998).19 Een
werkgever is verplicht om zich door een deskundige of een arbodienst te
laten bijstaan bij advies over en toetsing van de risico-inventarisatie en evaluatie.20

Een plan van aanpak is een onderdeel van de risico-inventarisatie en evaluatie. In een plan van aanpak wordt aangegeven welke maatregelen
en binnen welke termijn zullen worden genomen in verband met de risiCO'S.

De respondenten hadden allen een risico-inventarisatie en -evaluatie. Bij
vij f bedrijven waren de risico-inventarisaties en -evaluaties wat verouderd
(2-5 jaar). Edn taxibedrijf laat jaarlijks een controle uitvoeren op de ri&e
door de arbodienst. De positieve beoordeling van de ri&e heeft het taxibedrij f nodig voor een eventuele certificering.
De ri&e is bij de grote bedrijven in samenwerking met de arbodienst uitgevoerd. De ri&e is met behulp van vragenlijsten, interviews, werkplekDe risicoinventarisatie en documentenstudie (oudere
ri&e).
inventarisatie en -evaluatie is aan de ondernemingsraad voorgelegd en

deze heeft het goedgekeurd.

,7 Art.

8 I.

5

Arbowet I998.

van Drongelen & W.I.P.M. Fase, Inleiding Arbeidsomstandighedenrecht. Den Haag

Sdu 2004, p. II9.

'9 De werkgevers hebben ook een meldingsplicht van arbeidsongevallen. Arbeidsongevallen die tot ernstig lichameliik of geesteliik letsel of dodelilk afloop hebben geleid,
:°

moeten door de werkgever worden gemeld bij de Arbeidsinspectie Cart. 9 lid I Arbowet I998).
Voor uitgebreide behandeling van de arbodienstverlening. zie paragraaf 3 en hoofdstuk 4 paragraaf 2.4.2.
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Bij de middelgrote bedrijven is er 66n onderneming die de risicoevaluatie en -inventarisatie zelf heeft uitgevoerd, de bedrijfsleider heeft
hiervoor een opleiding gevolgd. De andere twee bedrijven hebben de ri&e
laten uitvoeren door een arbodienst.
De risico-evaluatie en -inventarisatie wordt ervaren als een wettelijke
verplichting waaraan moet worden voldaan.
Zo'n ri&e is goed gedaan en prachtig, maar het wordt toch een beetje ervaren
als iets wat gewoon moet. Kost geld, kost tijd. Ik weet ook dat welzijn een belangrijk punt is en dat je goed voor je medewerkers moet zorgen. Maar ik geloof ook dat het goed zou kunnen zonder al die verplichtingen. Maar goed,
het is nu eenmaal het systeem waarin we zitten.21
Dat [ri&e; AA} is een noodzakelijk kwaad bil ons. Maar goed het is verplicht,
dus dat is uitgevoerd maar wel zo simpel mogelijk.22

De risico's die uit de inventarisatie en evaluatie voortvloeien worden over
het algemeen wel opgelost. Echter, er wordt een keuze gemaakt welke
problemen binnen een korte tijdsbestek worden opgelost en welke problemen vooruit worden geschoven. Dit doet men uit een kosten-baten
afweging.
Nou, in principe zijn de dingen altijd wel opgelost die opgelost moeten zijn.
Er zijn ook wel zaken die minder relevant zijn, maar die wel wat aandacht
behoeven maar die niet direct opgelost hoeven te worden. Die laten we
meestal wel een beetje doorsluimeren, dan grijpen we pas in op het moment
dat we zien nu moeten we echt ingrijpen. Dat is meer uit kosten-baten afweging.23

Er zijn een aantal zaken dat blijft liggen, maar dat blijft ook bewust liggen
omdat we gewoon zoiets hebben van, 'jongens zo ver mogelijk voor ons uitschuiven want daar komen problemen van als we dat nu doen'. Ja, dan komen ze daar wel iedere keer op terug, maar wij schuiven dat maar gewoon
vooruit, dat kan niet anders.24

Arborisico's en open normen
De arbeidsomstandighedenrisico's binnen het vervoer en transportsector
bevatten zowel fysieke als psychische risico's. Onder de fysieke
belasting
wordt verstaan een belasting van het houdings- en bewegingsapparaat,
zoals belasting van de rug of spieren in armen en benen. Psychische belasting bevat vier onderwerpen: werkdruk, taakautonomie, ontplooiings2'

Senior adviseur P&0 NS.
u Manager P&0 FarmTrans.
23
Medewerker facilities en voormalige arboco6rdinator TPG Post.
4 Bedrijfsleider Stationtaxi.
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mogelijkheden en werkbeloning.25 Bil het onderwerp werkdruk kunnen
twee elementen een rol spelen, namelijk het werktempo en de tijdsdruk
waaronder de mensen werken.
De fysieke belastingen die bij de geinterviewde bedrijven voorkomen zijn
onder andere: tillen, langdurig zitten en RSI (bij kantoorpersoneel). De
psychische belasting is terug te voeren naar de werkdruk die hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door tijdsdruk. Bij een tweetal middelgrote bedrijven behoort zorgvervoer tot hun bedrijfsactiviteit. Dit kan bij een aantal
werknemers leiden tot een (verhoogde) psychische druk doordat ze niet
(goed) met de verhalen van ernstig zieke klanten om kunnen gaan.
De bedrijven vinden het moeilijk om te bepalen wat werkdruk is en wanneer hiervan sprake is. In het algemeen stellen ze dat het meer een gevoelskwestie is en dat het erg afhankelijk is van de werknemer.
Maar werkdruk is natuurlijk een gevoelskwestie. Wat is werkdruk? Daar moet
je een beetje tussen doorlaveren. Maar dat is heel moeilijk te bepalen. Een

medewerker die goed in zijn vel zit die vindt het geen werkdruk en ik zit
slecht in mijn vel en ik vind alles al te veel.26
Werkdruk is niet vast te stellen. Voor niemand. Dat is een gevoel.27
Bij een chauffeur kun je werkdruk definieren door te zeggen dat hij op een
bepaald tijdstip ergens moet zijn en dat hij zoveel uren moet doorrijden. 28
Je probeert te kijken naar de realiteitszin, is die nog aanwezig of niet. Als ik
niet lekker in mijn vel zit of eigenlijk geen zin heb om te werken, dan schop
ik overal tegenaan en ga ik over alles en nog wat liggen zeuren. Want er zijn
ook beroepszeikers. Is het reeel of is het niet reeel, je moet het onderzoeken.29

Niet alle oorzaken voor de psychische belasting zijn te herleiden naar de
werkzaamheden van een werknemer. Een andere oorzaak van de psychische belasting is gelegen in de priv6-sfeer van de desbetreffende werknemer. De werkgevers vinden het lastig om met de niet-werkgerelateerde
druk om te gaan.
Als mensen uitvalverschijnselen krijgen vanwege druk dan is het vaak een
samenhang van twee factoren. Dat het niet alleen iets is binnen het bedrijf,

25 Ch. Hupkens, 'Burn-out: de rol van psychische werkbelasting', Sociaal-economische
trends. statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen 2005· nr.
3, p. 2I

Medewerker facilities en voormalige arbocoilrdinator TPG Post.
Bedrijfsleider Stationtaxi.
28 Manager P&0 FarrnTrans.
29
Manager operationele zaken Rotax.
16
27
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maar dat er ook iets in het prive-]even speelt. Hetzij financieel of een scheiding, hetzij een ziekte van een partner ofkinderen. Vaak is het daar aan gerelateerd, dat geeft vaak de druppel. Mensen zijn dan niet weerbaar genoeg en
dat merk je dan wel.30
Ik heb een werkgever, dat is een man van de harde wereld. Die heeft alles zelf
opgebouwd. (...) Als men dan vanwege een scheiding uitvalt, accepteert mijn
werkgever dat niet. Die zegt: 72, daar heb ik toch niets mee te maken. Hij
moet gewoon rijden.' Dat is wel eens moeilijk.3,

Kortom: Men vindt het moeilijker om te voldoen aan normen die het
welzijn van de werknemers beogen. Zo vinden werkgevers het moeilijk
om te definieren wat werkdruk is. Ze stellen dat het erg afhankelijk is van
de werknemer zelf.
Kijk, als je tegen mij zegt je moet een 2,5 meter valbeveiliging hebben dan
zorg ik daar wel voor. Maar als je zegt 'zorg ervoor dat de medewerker lekkerder in zijn vel gaat zitten', dat is veel lastiger te regelen. Dat is ook afhankelijk van veel meer factoren.32

Iemand die last heeft van zijn rug daar kun je zeggen 'probeer een andere
voertuig'. Daar kun je daadwerkelijk een oplossing voor zoeken, maar iemand die echt geestelijk wat in frut zit... dat is heel moeilijk te vertalen.33

Kosten-baten
Op het gebied van de arbeidsomstandigheden kunnen bedrijven te maken krijgen met extra kosten door bijvoorbeeld aanschaf van (bescher-

mings)middelen voor de werknemers. Ook de (voorheen) verplichte
aansluiting bij een arbodienst betrof grote bedragen qua abonnementskosten en dienstverlening van de arbodienst. In dit opzicht is een verschil
waarneembaar tussen de grote en de middelgrote bedrijven.
Een verschil tussen de grote en middelgrote bedrijven is zichtbaar bij de
aanschaf van middelen. De grote bedrijven hebben voor de aanschaf van
middelen, en andere verplichtingen die uit de arbowet- en regelgevingen
voortvloeien, een aparte budget beschikbaar. De middelgrote bedrijven
moeten bij arboinvesteringen budget vrijmaken.
De grote bedrijven schaffen sneller middelen aan dan de middelgrote bedrijven.

p Manager operationele zaken Rotax.
11

1.
13

Manager operationele zaken Rotax.
Senior adviseur P&0 NS.
Manager operationele zaken Rotax.
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Bij ons gaat het net wat makkelijker [dan bij een klein bedrijf; AA}, want daar
is gewoon budget voor gemaakt. Dat geld is er en dat wordt er ook aan besteed.34

Op het moment dat we zeggen dat het een verbetering is of het kan een verbetering zijn, dan wordt op dat moment gewoon budget voor vrijgemaakt.15

Bij de aanschaf van middelen gaat het bedrijf TPG Post redelijk ver.
Naast de 'normale' aanschaf van beschermings- en hulpmiddelen, zoals
bedrijfsschoenen en palletheffers, hebben ze ook voor een aantal medewerkers aangepaste voertuigen aangeschaft. De kosten-baten afweging bij
de aanschaf van middelen is bij TPG Post minder voorhanden. De verklaring die de respondent hiervoor geeft, is dat TPG Post een groot bedrij f is en voldoende financieel draagvlak heeft voor dergelijke zaken.
We hebben een aantal medewerkers in het land, daar hebben we speciale auto's voor aangeschaft. Dat zijn mensen die meer dan twee meter groot zijn.
Die gaan dan in een auto en krijgen rugproblemen. Daar hebben we auto's

met verhoogde cabines voor aangeschaft. Die hebben we speciaal laten
bouwen voor die mensen. Dus we gaan best wel ver.
Een overeenkomst tussen zowel de grote als de middelgrote bedrijven is
dat ze bij het oplossen van de problemen, die uit de risico-inventarisaties
en -evaluaties zijn uitgekomen, een keuze maken welke problemen gelijk
worden opgelost en welke problemen op de lange baan worden geschoven.

De kosten-baten afweging wordt ook gemaakt in verband met de vraag in
hoeverre men gebruik maakt van de diensten die een arbodienst te bieden heeft. De bedrijven maken over het algemeen alleen gebruik van de
bedrijfsarts voor het ziekteverzuim van hun werknemers. Van de overige

expertises die een arbodienst in huis heeft, wordt niet of zelden gebruik
van gemaakt.
ArboNed wil allemaal wel voor ons van alles en nog wat uit gaan zoeken,
maar daar hangt een dusdanig prijskaartje aan. En we hebben zoiets van, zolang het bedrijf functioneert zoals het nu functioneert, en we geen onoverkomelijke problemen hebben, dan moet je dat soort kosten zo ver mogelijk
vooruit schuiven. Zo simpel is het.16

14
35

16

Medewerker facilities en voormalige arbocodrdinator TPG Post.
Bedrijfsleider Stationtaxi.
Bedrijfsleider Stationtaxi.
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Zodra er een wettelijke verplichting is, dan is er geen discussie over. Dan
wordt het uitgevoerd. Maar zodra het een beetje de adviserende kant opgaat,
dan gaan we eerst kijken: waarom, kunnen we het anders, wat zijn de kosten.
Dan brengen we eerst alles in beeld en vervolgens wordt daar dan over gesproken.37

Als het gaat om inhuren van expertise doen we dat niet erg structureel, behalve de bedrijfsarts. Die heb ik gewoon nodig voor mijn ziekteverzuimbegeleiding.38

3

Arbodienst en onderneming

De inschakeling van deskundigheid is sinds I juli 2005 gewijzigd.39 De
wijziging heeft voornamelijk betrekking op het niet verplicht aansluiten
bij een gecertificeerde arbodienst. De bedrijven en branches hebben
meer mogelijkheden om zelf de arbodienstverlening/deskundige ondersteuning te regelen. De ondernemingen hebben een keuze tussen een
standaardregeling of een maatwerkregeling.
Bij een standaardregeling behoudt de onderneming zijn contract met de
arbodienst. Dit betekent dat de arbodienst de zorg voor goede arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim en de reintegratie van de werknemer
binnen een bedrijfverzorgt.
De maatwerkregeling biedt voor een onderneming meer mogelijkhe
den,
maar aan deze regeling zijn een drietal voorwaarde aan verbonden:
L de maatwerkregeling mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de OR of personeelsvertegenwoordiging, of nadat
het in de CAO mogelijk is gemaakt;
2. de onderneming moet in elk geval een dienstverleningscontract afsluiten met een bedrijfsarts;
3. de risico-inventarisatie en -evaluatie dient ter toetsing te worden
voorgelegd aan 66n van de vier kerndeskundigen (bedrijfsarts, veiligheidsdeskundige, arbeidshygienist en arbeids- en organisatiedeskundige).
Indien men aan deze voorwaarden voldoet, dan heeft het bedrij f drie mogelijkheden om de maatwerkregeling gestalte te geven. Het bedrijf kan
alle deskundigen voor de arbo-ondersteuning extern inkopen, bijvoorbeeld een bedrijfsarts. Een onderneming kan er ook voor kiezen om alle
arbo-ondersteuning intern te organiseren door middel van het in dienst
nemen van arbodeskundigen. Een andere mogelijkheid is een combinatie van interne en externe variant door bijvoorbeeld een veiligheidskundige aan te stellen en overige arbodeskundigen in te huren. Bij de

Medewerker facilities en voormalige arboco6rdinator TPG Post.
Senior adviseur P&0 NS.
39 Staatsblad 2005.202.
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maatwerkregeling blijft de werkgever echter verantwoordelijk om zich in
een aantal zaken te laten bijstaan. Het betreft de volgende onderwerpen:
- toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie

- ziekteverzuimbegeleiding
- arbeidsomstandighedenspreekuur (deze wettelijke verplichting zal
waarschijnlijk bij de herziening van de Arbowet I998 komen te
vervallen (Kamerstukken II 2005/06,30552, nr. 3, I5 (MvT))
- periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)

aanstellingskeuringen (indien dit is toegestaan).
Ten tijde van de gehouden interviews was de nieuwe wetswijziging nog
niet inwerking getreden. Derhalve is in de analyse voornamelijk aandacht
besteed aan de positie/rol van de arbodienst binnen het systeem van de
arbeidsomstandigheden en de relatie tussen de bedrijven en de arbodienst. Bij de interviews is wel ingegaan op de (voorgenomen) veranderingen en in hoeverre bedrijven gebruik gaan maken van de 'soepelere'
arbodienstregeling.
-

Organisatie arbodienst
De arbodienst heeft twee taken: het verzuimbeleid & reYntegratie aan de
ene kant en adviesverlening aan de andere kant. Bij het verzuimbegeleiding en reintegratie is de bedrijfsarts een centrale figuur. Op het gebied
van advisering zijn andere deskundigen werkzaam. Ondernemingen die
een contract met een arbodienst hebben afgesloten hebben een (standaard)abonnement voor het verzuimbeleid en reintegratie. Advisering
omtrent preventieve zaken is aanvullend op de diensten die een arbodienst aanbiedt en geschiedt slechts op verzoek van het bedrijf. Het bedrijf betaalt apart voor deze service.
De arbodienst heeft bij per branche/bedrijfstak een adviesgroep die de
ondernemingen ondersteunt bij hun arbeidsomstandigheden. Een adviesgroep bestaat uit een manager, die de adviseurs aanstuurt, en vier
kernadviseurs:
I. veiligheidskundige; het voorkomen van bedrijfsongevallen en het
voeren van audit veiligheidsgronden zoals het afschermen van
machines,
IL arbeidshygienist; bijvoorbeeld lasrook, schadelijk geluid en legionela,

III. arbeids- en organisatiedeskundige; geven onder andere verzuim-

trainingen (hoe ga je om met verzuim), stressmanagement en

cultuurverandering in het bedrijf,
IV. ergonomen; kijken naar werkplekinrichting om de kans op risico's zo klein mogelijk te houden.
Om te bepalen welke risico's binnen een onderneming spelen, wordt
eerst gekeken in welke sector de onderneming werkzaam is. Per sector
weet men al welke thema's een risico opleveren, bijvoorbeeld binnen de
III
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sector industrie zijn de volgende thema's van belang: machines, geluid,
lichamelijke belasting, inrichting werkplekken en bedrijfshulpverlening.
Afhankelijk van het zwaartepunt wordt er een deskundige met het desbetreffende specialisme naar het bedrijf gestuurd. Bij de risicoinventarisatie en -evaluatie heeft de arbodienst met alle lagen binnen het
bedrijf contact. De methodes die de arbodienst hanteert bij de risicoinventarisatie en -evaluatie zijn: interviews met zowel leidinggevende als
personeel, observaties, vragenlijsten, metingen (indien mogelijk).

Relatie arbodienst, werkgever & werknemer
Op het gebied van de arbeidsomstandigheden is er sprake van een 'driehoeksrelatie' tussen de werkgever, de werknemer en de arbodienst. De
relatie tussen de werkgever en de arbodienst is contractueel bepaald. De
werkgever maakt gebruik van bepaalde diensten die een arbodienst te
bieden heeft, vaak betreft het de ziekteverzuimbegeleiding en reintegratie
van werknemers. De arbodienst wordt door de werkgever betaald en is in
zekere zin van de werkgever afhankelijk. De werknemers hebben via de
OR enige zeggenschap bij de keuze van de arbodienst: een bedrijf kan
niet een arbodienst kiezen zonder toestemming van de ondernemingsraad. De relatie die een werknemer heeft met de arbodienst verloopt via
de bedrijfsarts. De werknemer komt pas in aanraking met de arbodienst
indien hij/zij zich in een ziektetraject bevindt. De werkgevers vinden het
belangrijk dat hun werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk zijn.
De middelgrote bedrijven zitten in dat opzicht de arbodienst meer 'op

hun hielen', in de zin dat zij de arbodienst bellen om na te vragen wanneer de desbetreffende werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk
kan en hij/zij daadwerkelijk zo ziek is.
Het gebeurt nog steeds dat wij de arbodienst bellen en tegen de dokter zeggen van 'luister eens, het duurt nu al zo lang'. We leunen er dus tegenaan.
We proberen te pushen dat hij of zij toch aan het werk gaat.40
Want eer dat zo'n werknemer terug is op de werkvloer, hoe meer wij eraan
hebben. Wij hebben er niets aan om die mensen thuis achter de geraniums
te laten zitten, dat kost ook alleen maar geld.41
E6n bedrijf vindt dat de arbodienst niet "daadkrachtig genoeg" is. De
werkgever wordt naar eigen zeggen onvoldoende geinformeerd bij terugkoppeling over de ziekte van de werknemer.
Goed, wij kennen onze werknemers natuurlijk goed. Dan weet je ook wat de
sterke en zwakke punten zijn. En soms is er gewoon iemand ziek waar ik
40
4,
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mijn vraagtekens bij zet. Dan zou je wel eens willen dat ze [de arbodienst;
AA] iets strenger en sterker optreden.
Soms krijg je wel eens een reactie van de arbodienst waarbij je vraagtekens
hebt, wat we wel heel makkelijk vinden. Dan zeggen ze: "kom maar over twee
weken of een maand terug en dan kijken we wel verder". Terwijl wij toch met
een bedrijf te maken hebben waar dan auto's stilstaan.42

Hetgeen de bedrijven bij een arbodienst belangrijk vinden is, dat deze
gevoel heeft voor de bedrijfspraktijk en daardoor een betere samenwerking ontstaat.
Het komt erop neer dat er nu een arboverpleegkundige is die behoorlijk veel
voor ons doet en waarmee het behoorlijk goed klikt. Maar de bedrijfsarts die
we de afgelopen jaren hebben gehad, was iemand waar ik slecht mee door de
bocht kon. Die begreep onze bedrijfsfilosofie niet. Nu gaat het iets beter.43

Het is voor mij een noodzaak om de belangen van de werknemers zo goed
mogelijk te kunnen behartigen door middel van een arbodienst, maar door
middel van een meewerkende arbodienst. Een arbodienst die zich echt wil inleven in het bedrijf en de bedrijfsvoering.44

De arbodienst zelf erkent dat er werkgevers zijn die druk uitoefenen bij
een bedrijfsarts om de werknemer zo snel mogelijk aan de slag te krijgen. De werkgever heeft altijd de mogelijkheid om een spoedcontrole uit
te laten voeren door de arbodienst. De controleur bij een dergelijke
spoedcontrole heeft geen medische kennis, maar hoort slechts het verhaal aan van de werknemer en doet verslag aan de bedrijfsarts. De bedrij fsarts bepaalt vervolgens of de werknemer wel of niet kan werken. De
arbodienst benadrukt dat de bedrijfsartsen zekere professionaliteit bezitten en een werknemer niet aan het werk zetten indien dit medisch niet
verantwoord is.
Er zullen altijd werkgevers zijn die bellen van 'heeft Jantje wel zo'n last van
zijn rug, kan hij morgen niet gewoon komen werken'. Dat gebeurt. Maar artsen zullen zeggen: 'dat is mijn professionaliteit en ik vind dat hij met dit
probleem nog niet kan gaan werken'. Ze sturen iemand niet aan het werk als
zij dat medisch niet verantwoord vinden.45

De respondent van de arbodienst geeft tevens aan dat het zwaartepunt bij
de werkgever ligt als het gaat om de arbeidsomstandigheden. De werkgever dient aan allerlei verplichtingen te voldoen, zoals risico-inventarisatie
41 Manager P&0 FarmTrans.
4, Manager P&0 FarmTrans.
44
Manager operationele zaken Rotax.
45
Manager projecten en advies bij een arbodienst.
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en -evaluatie, plan van aanpak, toezicht houden en voorlichting geven.
Nadat de werkgever aan allerlei verplichtingen heeft voldaan, komt de
werknemer pas om de hoek kijken.
Aan de ene kant snap ik dat, want de werknemer moet beschermd worden.
Maar aan de andere kant is het ook een beetje scheef. Enerzijds is dat gedaan
om de werknemer te beschermen, dat is goed. Anderzijds is het zwaartepunt
zo bij de werkgever komen te liggen dat je denkt het in sommige gevallen
niet helemaal in verhouding is.46
Over het algemeen zijn bedrijven wel bezig met de arbeidsomstandigheden. Er is wel een verschil zichtbaar qua activiteit. Sommige bedrijven
doen alleen het gedeelte wat wettelijk verplicht is, andere zijn op het ge-

bied van de arbeidsomstandigheden actiever.

Meestal is er men in het Transport & logistiek er redelijk mee bezig. Dan
hangt het een beetje van af of het wettelijk gedreven is of niet. In veel gevallen is er wel een redelijk wettelijke basis van 'we moeten een ri&e doen, dus
doen we het'. Dus enerzijds wettelijk gedreven en anderzijds zijn er bedrijven die het goed willen doen. Het varieert.47
De kleinere bedrijven doen volgens de respondent niet veel aan arbeidsomstandigheden. De mentaliteit binnen dergelijke bedrijven is gericht op
het voortbestaan van hun bedrijf.
Kleine bedrijven doen er weinig aan. Als je kijkt naar kleine bedrijven, staat
arbo niet op hun netvlies. De mkb'ers zijn gericht op werken, werken en
werken.48

Om de kleine bedrijven toch te stimuleren om meer bezig te zijn met arbeidsomstandigheden zijn er alternatieven bedacht. De arboconvenanten
die tussen de overheid, de branche en de vakbonden worden afgesloten
hebben volgens de respondent wel wat effect, maar het merendeel van de
(kleine) bedrijven trekt zich er niets van aan. Wat wel functioneert in de
praktijk is het koppelen van certificaten met het verkrijgen van opdrachten. Zo worden er in de bouwwereld door de (grote) hoofdaannemers certificaten verlangd van de onderaannemers waaruit blijkt dat ze de
veiligheid en kwaliteit in acht nemen.
Grote opdrachtgevers gaan eisen stellen, ook aan de kleintjes. Als je geen
ISO-certificaat hebt of geen VCA [veiligheidscertificaat voor aannemers; AA],

Manager proiecten en advies bii een arbodienst.
Manager proiecten en advies bil een arbodienst.
48 Manager projecten en advies bii een arbodienst.
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dan kun je een klus niet aannemen. Dus je moet iets over veiligheid weten, je
moet wat weten over kwaliteit. Als je dat niet kunt aantonen dat je
daar iets
van weet, dan krijg je de opdracht gewoon niet. De kleintjes moeten om.49

Ook binnen de taxiwereld is het gebruik van certificering actueel, met
name de kwaliteitskeurmerk taxibedrijf. Bij deze certificering is het van
belang dat de risico-evaluatie en -inventarisatie positief worden beoordeeld.

Arbodienst en open normen
Het begrip 'werkdruk' is lastig vanwege een subjectief en objectief element dat het begrip in zich draagt. Het subjectieve element is gelegen
in
het feit dat de ene werknemer meer kan hebben dan een andere werknemer bij gelijksoortig werk. De objectiviteit van werkdruk is het feit dat
het een potentiele ziekmaker is.
Volgens de respondent bij de arbodienst is meer dan de helft van het verzuim te wijten aan psychische klachten of lichamelijke klachten die het
gevolg zijn van psychische klachten. De werkgevers kunnen de druk niet
makkelijk verminderen aangezien er een aantal zaken zijn die ze niet
kunnen beYnvloeden, zoals files. Werkgevers die de werkdruk willen
verminderen, proberen dat te bereiken via hun eigen processen (magazijn, logistiek). De respondent van de arbodienst geeft aan dat er weinig
bedrijven zijn die echt pro-actief hun werk zo inrichten dat de werknemers op een rustige en normale manier hun werkzaamheden kunnen
uitvoeren. Het is vaak het geval dat de druk die op de werkgever rust
op
de een of andere manier ook bij de werknemer komt te liggen. Een verschil in werkdruk is waarneembaar tussen de profit en non-profit sector.
De druk bij commerciele bedrijven ligt normaliter wat hoger dan bij een
non-profit instantie zoals de gemeente.
De oorzaken voor de toenemende werkdruk binnen de Nederlandse economie is volgens de respondent te wijten aan de concurrentie uit Azie en
landen zoals Polen. Om mee te kunnen dingen met de wereldeconomie
worden er hogere eisen gesteld aan de werkgever en werknemer.
Om nog winst te maken, moet ie slimmer of sneller of efficienter werken. Als
je sneller wilt gaan werken, dan ga je steeds meer van je mensen vragen en
gaat de druk omhoog. Dus eigenlijk moet je slimmer en efficienter werken,
maar dat is natuurlijk een keer eindig. Het is erg lastig. De werkgevers kunnen er beleid op maken maar om het heel praktisch invulling aan te geven
daar hebben heel veel bedrijven moeite mee.5°
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De werkwijze die de arbodienst hanteert om te bepalen of er in een bedrijf sprake is van werkdruk geschiedt aan de hand van met name interviews. De oorzaken die achterhaald dienen te worden zijn niet altijd
eenduidig. Soms is er sprake van te late aftevering van documenten door
een andere afdeling waardoor er werkdruk ontstaat en kan het probleem
met kleine aanpassingen worden verholpen. Soms gaat het om het hele
proces binnen een bedrijf dat aangepast dient te worden, waarbij het bedrijf een afweging moet maken of het wel een dergelijke grote investering wil doen.
Het achterhalen van de oorzaken geschiedt door de arbodienst aan de
hand van de volgende methoden:
vragenlijst 'Welzijn bij arbeid': standaard vragenlijst om te achterhalen of er sprake is van werkdruk. De vragenlijst wordt eventueel
aangevuld met specifieke vragen met betrekking tot het gehele bedrij f of een afdeling. De resultaten uit de vragenlijst worden vergeleken met de landelijke database. In de landelijke database zijn de
gemiddelde percentages per branche/sector weergegeven. De arbodienst kijkt of er significante verschillen zijn met het landelijke
gemiddelde.
- Aan de hand van de vragenlijst worden er in interviews gerichter
vragen gesteld over bepaalde aspecten. De interviews worden gehouden met de leidinggevende, de ondernemingsraad en het personeel van het bedrijf of eventueel met de werknemers van een
bepaalde afdeling waar het probleem zich voordoet.
-

Informatieverstrekking & samenwerking arbodiensten en Arbeidsinspectie

Een arbodienst is voor de werkgever een adviserend en ondersteunend
orgaan bij vraagstukken omtrent de arbeidsomstandigheden. De bedrijven geven aan dat vanuit de arbodienst geen actieve informatieverstrekking plaatsvindt. Indien de bedrijven om informatie vragen, wordt deze
verstrekt.
Ze zijn door ons ingehuurd als bedrijfsarts om de medewerkers zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces te krijgen. Dat is wel essentieel. Op andere
gebieden adviseren ze pas als we erom vragen zoals bij een risicoinventarisatie. 51

Informatie over nieuwe (beschermings)middelen (bijvoorbeeld een aangepaste stoel) bereikt de werkgevers vaak via een zieke werknemer die bij
een bedrijfsarts loopt. De werknemer krijgt dan brochures mee.

5,
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Bij nieuwe wetgeving of wetswijzigingen is de arbodienst actiever. Bij
dergelijke wijzigingen ontvangen de bedrijven (nieuws)brieven waarin de
gewijzigde situatie wordt toegelicht. Tevens worden op dergelijke momenten informatiedagen georganiseerd.
De samenwerkingsverbanden tussen arbodiensten en Arbeidsinspectie

zijn nihil. De arbodiensten werken in feite niet samen en zijn concurren-

ten van elkaar. Bij grote branche-opdrachten worden offertes uitgebracht
door de verschillende arbodiensten en degene met de beste offerte krijgt
de opdracht toegewezen.
Indien een bedrijfwordt gecontroleerd door de Arbeidsinspectie schakelt
het bedrijf de arbodienst in. Het rapport van de Arbeidsinspectie wordt
door de arbodienst bekeken en bij onduidelijkheden (bijvoorbeeld over
het gebruik van een bepaalde meetmethode) wordt de arbeidsinspecteur
gecontacteerd.
Bij twijfel bellen met die mannen, afstemmen en zorgen dat je het zwart op
wit krijgt.52

Vanuit de Arbeidsinspectie wordt er geen informatie richting de arbodienst verstrekt. Wel ontvangt de arbodienst het jaarplan van de Arbeidsinspectie waarin de activiteiten voor het komend jaar zijn beschreven. De
arbodienst koppelt deze informatie terug met de bedrijven die eventueel
gecontroleerd kunnen worden gezien de voorgenomen activiteiten van de
Arbeidsinspectie. De arbodienst geeft tevens aan dat ze de bedrijven
kunnen helpen om hun zaken op orde te brengen, los van het feit of de
Arbeidsinspectie daadwerkelijk het bedrijf zal controleren.
Nieuwe wetswijziging arbodienstverlening
Sinds I juli 2005 is de inschakeling van deskundigheid gewijzigd.53 De
wijziging heeft voornamelijk betrekking op het niet verplicht aansluiten
bij een gecertificeerde arbodienst. Tijdens de interviews zijn de bedrijven
gevraagd of ze eventueel gebruik gaan maken van het 'maatwerk' idee bij
de arbodienstverlening. De grote bedrijven blijven bij hun huidige arbodienst en zien geen noodzaak om het cont(r)act met de arbodienst te verbreken.

Bij de middelgrote bedrijven zijn er twee bedrijven die er wel gebruik van
willen maken. En 66n bedrij f wil eerst bekijken hoe de nieuwe ontwikkelingen zullen gaan verlopen. "Wij blijven nog even bij de arbodienst,
want de stap wordt denk ik te groot." Bij de andere twee bedrijven speelt

52
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het reduceren van de kosten een grote rol bij de overweging om gebruik
te gaan maken van de soepelere arbodienstverlening.
Bij ons gaat het toch om de kosten. Het is een wettelijk verplicht iets wat we
moeten uitbesteden, maar uiteindelijk zitten we wel met de kosten. De manier waarop iets uitgevoerd wordt, is voor ons dan waarschijnlijk toch minder
belangrijk dan de kosten die eraan verbonden zijn. Als wij maar aan de wettelijke verplichtingen voldoen. Ja, dat is even cru.54
Op het moment dat wij op enige wijze zien dat we geld kunnen besparen,
zowel voor ons zelf als voor het personeel door op een bepaalde manier te
gaan werken, dan denk ik dat we inderdaad die weg gaan volgen. Als het geld
bespaart, is dat alleen maar mooi meegenomen.55

4

Controle en toezicht

Organisatie Arbeidsinspectie
De handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet I998 betreft zowel
toezicht op naleving als het opsporen van strafbare feiten. De toezichthoudende ambtenaren en de opsporingsambtenaren worden afzonderlijk
aangewezen. De aanwijzing van de toezichthouders gebeurt op grond van

de Arbeidsomstandighedenwet I998 (art. 24 lid I Arbowet I998) en de
Arbeidstijdenwet (art. 8 lid I Atw).56 De toezichthouders zijn ambtenaren
van de Arbeidsinspectie. De (bijzondere) opsporingsambtenaren worden
op grond van de Wet op de economische delicten aangewezen. Het overgrote deel van de toezichthouders van de Arbeidsinspectie is ook aangewezen als (bijzondere) opsporingsambtenaren.
Aan het hoofd van de Arbeidsinspectie staat een algemeen directeur. Onder de directeur ressorteren een afdeling concernbeleid en het projectbureau Teamgericht Werken. Binnen het projectbureau zijn verschillende

directies werkzaam:
- Bedrijfstakdirecties: binnen deze directies kunnen vier werkterreinen worden onderscheiden, te weten:

i. Industrie
ii. Bouw

iii. Publieke dienstverlening; overheid, gezondheidszorg en dergelijke.

54 Manager P&0 FarmTrans.
55 Bedri ifsleider Stationtaxi.
56 In bepaalde economische sectoren is de handhaving (als dan niet gedeeltelijk) opgedragen aan ambtenaren van het Staatstoezicht op de Miinen (mijnbouw), van het
Korps Landeliike Politiediensten (binnenvaart) en van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (vervoerssectoren)
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-

iv. Commerciele dienstverlening; onder andere: expeditie, transport, vervoer, zeevaart, handelsondernemingen, garagebedrijven
en horeca.
De bedrijfstakdirectie commerciele dienstverlening is een uitgebreide sector en bevat het merendeel van de bedrijven in Nederland
en de meeste mensen zijn in deze sectoren werkzaam.
Directie Major Hazard Controle; bewaken processen van bedrijven
met bijzondere risico's zoals chemische industrie.
Directie Arbeidsmarkt Fraude; illegalen, fraudegevallen onder
werkgevers en werknemers.

- Directie
Inspectieondersteunig
Het hoofdkantoor van de Arbeidsinspectie is gevestigd in Den Haag.
Daarnaast zijn er zes regiokantoren: Amsterdam, Arnhem, Groningen,
Roermond, Rotterdam en Utrecht.

Werkzaamheden
De werkzaamheden van de Arbeidsinspectie zijn in twee hoofdmoten te
verdelen: actief en reactief.
Bij actieve werkzaamheden neemt de Arbeidsinspectie zelf het initiatief
en bepaalt waar gecontroleerd wordt. De Arbeidsinspectie heeft een zogenaamde Arbeidsinspectie risicoanalyse-model (AI RA-model) ontwikkeld om te bepalen welke bedrijfstak en welke onderwerpen worden
geinspecteerd. Het AIRA-model wordt bepaald door onder andere de volgende indicatoren (i) de instroom in de WAO, (ii) ziekteverzuim, (iii)
welke ongevallen in welke bedrijfstak plaatsvinden, en (iv) de signalen
die de Arbeidsinspectie krijgt.
Bij reactieve werkzaamheden krijgt de Arbeidsinspectie signalen uit het
bedrijfsleven aan de hand van klachten en/of ongevallen. Het bedrijfsleven heeft een plicht om ongevallen te melden op grond van artikel 9 lid I
Arbowet I998. De werkgever dient het ongeval van de werknemer te
melden bij de Arbeidsinspectie, indien het een arbeidsongeval betreft
met ernstig lichamelijk of geestelijk letsel of de dood tot gevolg heeft.
Ongevallen zijn heel belangrijk. Het bedrijfsleven heeft een verplichte ongevalmelding bij de Arbeidsinspectie als er sprake is van een ongeval waarbij
ernstig letsel is opgelopen of opname in een ziekenhuis. Wij gaan die onge-

vallen dan onderzoeken.57

De Arbeidsinspectie heeft ook een klachtenstelsel. Werknemer of overigen kunnen een klacht indienen over zaken die ze zien of veronderstellen dat iets niet in orde is. De Arbeidsinspectie beoordeelt de klacht en
kijkt of een onderzoek wordt ingesteld.

57
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De handelingen van de Arbeidsinspectie staan voor een grotendeels vast.
Zo liggen de handhavingsprocedures vast in wetgeving. De procedures
die de Arbeidsinspectie zelf ontwikkelt (zoals hoe inspecties worden opgezet), liggen ook vast. Aangezien de Arbeidsinspectie deel uitmaakt van
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de Arbeidsinspectie afhankelijk van het te voeren beleid dat door de minister c.q.
staatssecretaris wordt bepaald. Bij de actieve projecten worden door de
Arbeidsinspectie jaarprogramma's opgesteld samen met het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Onze baas is de Minister van Sociale Zaken en namens hem de staatssecretaris. De diverse directies stellen het jaarprogramma op. Onze directeur moet
daarmee naar de staatssecretaris en die moet daar eerst een handtekening
onder zetten. Hij is de baas, dus wat dat betreft zijn we altijd beinvloedbaar
door de politiek. Onze baas is een politiek figuur.0

Indien de Arbeidsinspectie een bepaalde richting uit wil gaan, dient eerst
de toestemming van de staatssecretaris te worden verkregen.
Hij [de staatssecretaris; AA] bepaalt wat wij gaan doen. We kunnen Ioo keer
zeggen van dat moeten we gaan doen. Maar als de politiek 'nee' zegt, dan is
het niet van belang dat ik het niet belangrijk vind of dat het mij niet goed uitkomt. Dan krijgen we gewoon een opdracht om het niet te doen. We zijn wel
politiek afhankelijk.59
Als wij morgen binnen de Arbeidsinspectie zouden besluiten dat we iets anders gaan doen, dan zal er toch eerst een handtekening van de staatssecretaris onder moeten. Het is niet zo dat wij iets onderhands kunnen doen. Alles

wat wij dien is openbaar en ligt vast. 6o

Relatie werkgever, werknemer en Arbeidsinspectie
De werkgever is volgens de Arbeidsinspectie verantwoordelijk voor een
goede regeling van de arbeidsomstandigheden.

De verantwoording ligt voor wat betreft de arbeidsomstandigheden bij de
werkgever. Als hij daar een OR bij inschakelt of een VGWM-commissie in
huis haalt, dat maakt niet zoveel uit. Als hij het maar doet.61

Het is de taak van de werkgever om een risico-inventarisatie en -evaluatie
en een plan van aanpak (met termijnen) op te stellen. De werkgever moet
ook de nodige voorzieningen treffen zoals beschermingsmiddelen of geS8
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luidsbeperkende maatregelen. Tevens moet hij er zorg voor dragen dat de
werknemers de voorzieningen gebruiken, dus de voorzieningen ter beschikking stellen en eventueel instructies of cursussen geven. De verplichting van de werknemer is het gebruik maken van de
beschermingsmiddelen.
Als hij [de werkgever; AA] dat allemaal goed gedaan heeft, dan is het ook voor
de verantwoording van de werknemer dat die spullen ook worden gebruikt
zoals aangegeven. We doen het minder, maar we kunnen ook de werknemer
beboeten. Als de werkgever er alles aan heeft gedaan en de werknemer doet
62
het alsnog niet, kan hij een boete krijgen.

De Arbeidsinspectie ziet zichzelf als een controlerende instantie en vindt
adviesverlening niet tot zijn takenpakket hoort.
Als de werkgever zijn zaakjes niet voor elkaar heeft, dan is dat zeker geen
verantwoording voor ons. Wij houden toezicht en beboeten eventueel. Wij
handhaven en sporen op. Wij zijn dus een handhavende dienst. Wij zijn geen
informatie- ofadviesgevende organisatie.63

De contacten die de Arbeidsinspectie met de bedrijven heeft, verlopen via
de inspecties. De inspecteurs hebben overal toegang toe en krijgen alles
te zien met als doel inspecteren. Sommige bedrijven hebben begrip voor
de inspecties en andere bedrijven niet.
Je bent er altijd om te inspecteren. We zeggen wel eens tegen elkaar: "we
hebben ook altijd wat te zeiken" en dat is ook zo. We gaan naar binnen om te

kijken of de zaken op orde zijn. In veel gevallen is dat dus niet zo en dan
moeten we handhaven.64

De inspecteurs worden getraind om met conflictsituaties om te gaan. Het
merendeel van de inspecteurs is werkzaam geweest in het bedrijfsleven
en de inspecteurs moeten ouder dan 30 jaar zijn. Tevens dienen ze goede
sociale vaardigheden te bezitten; zo moeten zij zich niet kwaad maken en
de situatie goed in kunnen schatten.

Als hij een opgewonden standje voor zich heeft, moet hij daar behoedzaam
mee omgaan. Maar hij moet wel handhaven. Een tekortkoming moet wel
verbeterd worden.4
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De Arbeidsinspectie is zich er van bewust dat er bij bedrijven financiele
en economische aspecten een belangrijke rol
spelen. Desondanks heeft
het belang van de onderneming niet het overwicht bij de Arbeidsinspectie, maar het handhaven.
Hij Ide inspecteur; AA] kan het als mens begrijpen. Maar als we een onveilige
machine tegenkomen, dan moet je dat ding laten stilleggen. En soms is het
te repareren, maar soms moet de machine vervangen worden. Als de ondernemer dan geen geld heeft en net al drie slechte jaren achter de rug heeft,
dan moet die inspecteur toch handhaven. Dan wil dat misschien zeggen
dat
zo'n bedrijf naar de knoppen gaat, maar dat is nog altijd beter dan dat je de
volgende maand terug moet omdat er een dode ligt.66

Op dit vlak is een zeker spanningsveld zichtbaar tussen enerzijds de bedrijven en anderzijds de Arbeidsinspectie. De geinterviewde bedrijven
geven aan dat hun ervaring met de Arbeidsinspectie beperkt is. Enkele
hebben met de Arbeidsinspectie te maken gehad naar aanleiding van een
arbeidsongeval. De bedrijven vinden dat de Arbeidsinspectie niet kijkt
naar de praktijk en geen praktijkgevoel heeft.
Het blijft een beetje burger-ambtenaar. Dat gevoel blijf je bij deze mensen

houden.67

De Arbeidsinspectie

kijkt minder naar de praktijk en ze zijn vrij zwart-wit.68

Ik ervaar het wel als heel belerend. Zo'n Arbeidsinspectie bestaat vaak uit autoritaire personen. Ze willen van geen wijken weten.69

Ik denk dat er regels moeten zijn en dat er gecontroleerd moet worden op naleving. Maar je moet niet altijd even strikt zijn in zo'n controle en ook eens
kijken naar de praktijk; hoe ermee gewerkt wordt.70

De meeste bedrijven zijn echter wel van
mening dat de Arbeidsinspectie
een zekere bijdrage levert aan de naleving
van de arbowetgeving en regelgeving. Ze erkennen dat indien - er geen Arbeidsinspectie

zou zijn

- er uberhaupt geen aandacht zou worden besteed aan de arbeidsomstandigheden.
Als de Arbeidsinspectie er niet zou zijn, dan denk ik dat het allemaal een
beetje natte vingerwerk zou worden en van "laat maar zitten".71
66
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Levert zeker een bijdrage aan de naleving en de verbetering voor de werknemers. Alleen de manier waarop ze het brengen en doen is soms te ver weg
[van de praktijk; AA].72

Ik denk dat je altijd naar de praktijk moet blijven kijken en hoe iets functioneert. Op het moment dat je alles loslaat, alles vrijlaat, dan worden de regels
totaal niet nageleefd. Dus je moet daar een gulden middenweg in vinden.73

Eun bedrij f vindt dat de Arbeidsinspectie een beperkte bijdrage levert aan
het verbeteren van de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijfsleven.
De Arbeidsinspectie controleert alleen maar achteraf. Het heeft geen nut om
die vooraf te laten controleren en het heeft geen nut om die steeds te laten
controleren. Dat kost ook een hoop geld. De Arbeidsinspectie is in mijn optiek een achterhaald iets, omdat de Arbeidsinspectie alleen maar komt als er
stront aan de knikker is. En dan ben je eigenlijk al te laat.74

Handhaving van open normen
De Arbeidsinspectie maakt bij de uitvoering van zijn taken een onderscheid tussen tekortkomingen en ernstige tekortkomingen. Bij een tekortkoming is er vaak sprake van een niet-nakoming van administratieve
verplichtingen, zoals geen jaarlijkse keuring. In dergelijke gevallen geeft
de Arbeidsinspectie een formele waarschuwing en dient de werkgever de
tekortkoming binnen een bepaald termijn te herstellen. In het geval van
ernstige tekortkomingen wordt gelijk overgegaan naar het beboeten van
het feit. Een voorbeeld van een ernstige tekortkoming is een heftruck dat
min of meer op 66n as rijdt. Bij de constatering van een tekortkoming
stelt de inspecteur een boeterapport op en vervolgens gaat het rapport
naar het Boetebureau binnen de Arbeidsinspectie. Het Boetebureau is
een onafhankelijke instelling binnen de Arbeidsinspectie die het boeterapport beoordeelt. Het Boetebureau beoordeelt onder andere of de tekortkoming verwijtbaat is en of er boete opgelegd dient te worden.
Bij open normen is de handhavingsmethode anders ingericht dan bij
concrete normen. De Arbeidsinspectie vindt de onderwerpen zoals werkdruk, agressie en geweld moeilijke onderwerpen. De Arbeidsinspectie
heeft een aantal instrumenten ontwikkeld om dergelijke onderwerpen te
onderzoeken, maar vindt het in de eerste plaats een verantwoordelijkheid
van de werkgever.
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De methode die de Arbeidsinspectie hanteert, om bijvoorbeeld te achterhalen of er sprake is van werkdruk, geschiedt aan de hand van interviews
met gerichte vragen. Naar aanleiding van de antwoorden van de werknemers wordt bepaald of er sprake is van werkdruk. De Arbeidsinspectie
heeft specialisten in huis die, vaak in samenwerking met andere organisaties, methoden ontwikkelen waarmee de inspecteurs vaststellen of er
sprake is van werkdruk.
Onze instrumenten zijn misschien niet I00% zeker, maar we kunnen wel
vaststellen of er mogelijk sprake van [werkdruk; AA] is. En als er mogelijk
sprake van is, moet hij Iwerkgever; AA] een onderzoek instellen.75

Voordat de Arbeidsinspectie een instrument ontwikkelt, wordt er eerst
onderzocht of er op brancheniveau reeds instrumenten bestaan om normen te kunnen meten.
Als er een norm vastgesteld wordt, wordt er eerst gekeken of er instrumenten
zijn om dat te meten. Zijn er technieken of normen ontwikkeld in de loop

der tijd en wie heeft die? Daar wordt natuurlijk naar gekeken, dan sluiten we
daarop aan. Maar sommige dingen zijn vaag en moeilijk, dan moeten we zelf
de weg zoeken.76

Bij de constatering van werkdruk in een bepaald bedrijf, dient de werkgever zelf diepgaand onderzoek te verrichten en de nodige maatregelen te
treffen. Het onderzoek kan de werkgever door een onderzoeksbureau uit
laten voeren of hij kan het zelf doen. Voor de Arbeidsinspectie is het niet
van belang wie het onderzoek verricht, zolang er maar onderzoek wordt

verricht.

Als wij met ons instrument meten dat er sprake is van een van deze factoren
[werkdruk e.d.; AA], dan hoeft dat niet 100% zeker te zijn. Als wij een vermoeden hebben, moet hij [werkgever; AA] een onderzoek in laten stellen.
Dan moet hij vaststellen of aantonen dat het niet zo is. Of als uit het onderzoek blijkt dat het wel het geval is, dan moet hij er wat aan doen.77
De Arbeidsinspectie heeft bij het laten verrichten van onderzoek twee
verschillende benaderingen.
De Arbeidsinspectie eist bijvoorbeeld van een disco-ondernemer dat hij
van te voren onderzoek heeft laten verrichten en maatregelen heeft genomen tegen geluidsoverlast (voor het personeel). Het uitgangspunt van
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de Arbeidsinspectie is dat een discotheek "gigantisch geluid" produceert
en altijd boven de wettelijke norm van 85 decibel zit.
Voordat we binnen zijn geweest, moet de werkgever zulke dingen geregeld
hebben. Hij moet geluidsmetingen uit hebben laten voeren en hij moet vervolgens maatregelen genomen hebben. Daar hoeven wij niet eerst te inspecteren. Als hij dat niet heeft gedaan, dan stellen wij gelijk vast dat het niet
goed is.78

Bij normen zoals werkdruk wordt er niet van de werkgever verlangd dat
hij van te voren onderzoek heeft verricht. De Arbeidsinspectie onderzoekt
eerst of er sprake kan zijn van werkdruk alvorens de werkgever verplicht
wordt om nader onderzoek te verrichten.
Bij een ander bedrij f lopen we naar binnen en gaan eerst kijken of er mogelijk sprake is van werkdruk. Als we dat dan vaststellen, verlangen we vervolgens dat de werkgever een onderzoek gaat uitvoeren. Bij de discotheek
verlangen we de onderzoeken gewoon van te voren.79

Naleving arbowetgeving en -regelgeving
De controles die de Arbeidsinspectie houden, varieren in bedrijfsgrote.
Veelal worden branches opgezocht met behulp van projecten zoals 'Project heftrucks'. Bij reactieve controle is het afhankelijk waar het ongeval
heeft plaatsgevonden. Volgens de Arbeidsinspectie is de naleving van het
bedrijfsleven erg afhankelijk van de economische situatie. Indien het in
een bepaalde branche economisch goed gaat, wordt er in arbeidsomstandigheden geinvesteerd, ongeacht grote of kleine ondernemingen. "Als er
iets niet gedaan is, is het laksheid of dat ze het niet willen." Bij bedrijven
of sectoren waar het slecht gaat, wordt er (bijna) niet geinvesteerd.
Als je scholen gaat inspecteren, is het eerste wat die directeur zegt dat hij
geen geld heeft en geen geld krijgt van het ministerie. En als hij geld krijgt,
wil hij dat in leermiddelen stoppen en niet zo zeer in de verbetering van de
arbeidsomstandigheden.80

De grote lijn die waar te nemen is in de naleving van de arbeidsomstandigheden is volgens de Arbeidsinspectie als volgt:
- Grotere ondernemingen hebben hun zaken redelijk goed op orde.
- Bij kleine ondernemingen gaat het moeizamer.
- Bij kleine ondernemingen ontbreekt vaak de kennis.
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79
8o

Teamleider Commerciele dienstverlening bii de Arbeidsinspectie.
Teamleider Commerciele dienstverlening bii de Arbeidsinspectie.
Teamleider Commerciele dienstverlening bij de Arbeidsinspectie.
I25

HOOFDSTUK 5

Dat zou eigenlijk geen excuus kunnen zijn, want de arbodiensten
zouden dat moeten doen. Maar de grotere ondernemingen hebben het
vaak beter geregeld dan de kleinere. 8/

- Financien spelen altijd een rol.
Als je een kleine onderneming hebt die geld zat verdient, dan hoef je
daar niet bang te zijn. Dan hebben ze dat wel redelijk goed voor elkaar.
Dus het [financien; AAI speelt, misschien niet altijd bewust maar dan
onbewust, een rol.82
De naleving binnen de bedrijven zelf wordt aan de hand van gesprekken
en instructies gerealiseerd. De werknemers worden op hun gedrag aangesproken en eventueel komt er een melding in hun dossier. Bij een

transportbedrijf worden logboeken van de chauffeurs bijgehouden waarin alle voorvallen in worden opgenomen. Indien het uit de hand loopt,
wordt de desbetreffende persoon ermee geconfronteerd. E6n keer per
jaar wordt een werkoverleg of'chauffeursdag' georganiseerd waarin allerlei zaken worden besproken.
De werkgevers geven aan dat het toezicht houden op hun werknemers
niet makkelijk is aangezien zij voor een groot deel van de dag 'op straat
zijn' en dus niet direct zichtbaar zijn.
Als een chauffeur onderweg is, dan is dat allemaal heel mooi en goed bedoeld, maar daar heb je geen invloed op. Als hij het dan verkeerd doet, kan je
het niet besturen.83

Overleg
Bij actieve projecten voert de Arbeidsinspectie (bijna) altijd overleg met
de desbetreffende branche. De Arbeidsinspectie heeft landelijke projectleiders die de projecten voorbereiden en eventueel overleg voeren met de
branche. In het overleg worden de onderwerpen besproken die de Arbeidsinspectie gaat controleren. Tevens deelt de Arbeidsinspectie mede
wanneer ze komt inspecteren (periode), hoeveel bedrijven geinspecteerd
worden en welke prioriteiten de Arbeidsinspectie heeft bij de inspecties.
De branche publiceert de informatie in de brancheboekjes voor de leden.
Bij projecten zonder specifieke branche (bijv. vakantiewerk) wordt de
media geinformeerd.
Ze zijn daarmee ook al gewaarschuwd. Ze weten op welke zaken we letten,
maar dat is ook ons doel. Ons doel is niet om boetes op te leggen of om over-
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al tekortkomingen te constateren. Ons uiteindelijke doel is om de arbeidsomstandigheden op peil te brengen. Als we dat kunnen doen door van te voren
de kranten vol te schrijven met "wij komen", dan hoeven we bi j wijze van
spreken niet eens te gaan.84

Met de arbodiensten is er indirect contact en met de bedrijven is er contact tijdens de inspecties. Door de Arbeidsinspectie wordt er geen (actief)
overleg gevoerd.

5 Wetgeving
De Arbeidsomstandighedenwet I998 (Arbowet 1998) bevat weinig concrete regels. De wetgever heeft met de Arbowet I998 de bedoeling gehad
om de wetgeving te beperken tot algemeen geldende regels en tot materiele regels over ernstige risico's. De regels hebben de vorm van doelvoorschriften: het gewenste resultaat wordt voorgeschreven en niet de manier
waarop dit moet gebeuren. De overheid beoogde aldus meer fiexibiliteit
en maatwerk voor werkgevers en werknemers te creeren.85 De concrete
materiele voorschriften inzake arbeidsrisico's zijn te vinden in het Arbobesluit en de Arboregelgeving en dienen als een basisniveau van bescherming.
Tijdens de interviews zijn de bedrijven gevraagd om hun visie te geven
over wetgeving. Twee onderwerpen komen aan orde: de voorkeur voor
open of gedetailleerde normen en de positieve en negatieve ervaringen
omtrent de ontwikkeling van de arbowetgeving.
Open of gedetailleerde normen
De bedrijven vinden wet- en regelgeving belangrijk en ook noodzakelijk,
met name als het gaat om "harde veiligheid" of kritische processen zoals
spoorwegveiligheid en de chemische industrie. Ze zijn echter van mening dat de wet- en regelgeving een goede handleiding dient te zijn. Men
is negatief omtrent wetgeving in gevallen waar het veel "bureaucratie"
met zich meebrengt en de wetgeving niet makkelijk/logisch is.
Een goede handleiding geven van 'dit de wet- en regelgeving, hierbinnen
, 86
moet je het doen. Te mag het een beetje op je eigen werkterrein aanpassen .

Er moeten regels zijn, maar het moet niet 66n grote bureaucratie worden met
zulke grote boeken en dingen die je moet uitvoeren.87
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De regelgeving op zich vind ik wel goed, maar het is niet altijd even makkelijk en ook niet altijd even logisch. 88
De geinterviewde bedrijven hebben allen een voorkeur voor open normstelling. Echter, men heeft moeite om invulling te geven aan de open
normstellingen. De stap van gedetailleerde normen naar meer open
normen is dan te groot.
Bij een systeem waarin alles is beschreven, wist je allemaal wel wat je wel en
niet mocht. Het is niet zo makkelijk om op zulke gebieden invulling te gaan
geven in je eigen ruimte en waar de belevingen gewoon heel erg subjectief
zijn.89

Regeltjes moet je kunnen hanteren zoals de omgeving dat toestaat. Dat moet
niet vastleggen. Het gevaar is datgene die dat moeten beoordelen of controleren, dat ook wel moeten kunnen. Je kunt niet zomaar zeggen van: 'je hebt
het eerst volgens de regeltjes gedaan, ga jij het nou maar eens even op een
andere manier beoordelen'. Ik denk dat het bedrijfsleven een grotere schakeling nodig heeft om dat te kunnen bevatten.9°
je

Ondanks het feit dat de bedrijven een voorkeur hebben voor open normstelling, zijn zij van mening dat de controle van groot belang is.
Als je dan dereguleert, dat ze de regeltjes wat vrijer willen laten en willen la-

ten interpreteren is, op zich wel goed. Maar dan moet je op een gegeven

moment marges stellen. Dan moet je zeggen: 'dit is het begin en dit is het
einde van het traject. En alles wat daar buiten valt is strafbaar.' En daar moet
je ook op controleren. En niet zeggen van: 'laat ze hun gang maar gaan, het
lost vanzelf wel op', dat doet het dus niet. Dat is in geen enkele bedrijfstak en
dus ook niet in het vervoer.9,

Ik vind die vrijheid wel goed, maar op die vrijheid moet dan wel een goede
controle komen.92
De bedrijven vinden de administratieve last dat de arbowetgeving en regelgeving met zich meebrengt lastig. Ze vinden dat dat eenvoudiger en
praktischer zou kunnen.

Het neemt wel een hoop administratieve rompslomp met zich mee, dat vind
ik dan nog het ergst. En dat is af en toe wel eens ongemakkelijk. Aan de an-
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dere kant, uiteindelijk komt het wel ten goede van het bedrijf of althans de

bedrijven.93
Een beetje bureaucratische instellingen [zoals arbodienst en UVW; AA] die
niet zoals wij, een bedrijf, aan het werk zijn. Zij moeten niet presteren zoals

wij dat doen. Wij moeten hard werken om uiteindelijk een paar centen over
te houden aan het einde van het jaar. En daar heb ik niet het idee dat er hard
wordt gewerkt, of dat er pro-werkgever gedacht wordt en dat alles in ziin werk
wordt gesteld om die werknemer weer aan de slag te krijgen.94
De Arbeidsinspectie vindt voor hun handhavingstaak gedetailleerde
normen makkelijker te hanteren.

Om vast te stellen of de werkgever voldoet, zijn vaste en duidelijke normen
het makkelijkst natuurlijk. Het is voor de handhaving makkelijk. Maar er zijn
vaak meerdere wegen die naar Rome leiden. Dan is het wel praktisch als het
niet zo helemaal is dichtgetimmerd. We kunnen er wel mee leven. Het is
gewoon moeilijker handhaven.95

Ontwikkeling arbowetgeving
De afgelopen decennia heeft de arbowetgeving en -regelgeving een aantal
wijzingen doorlopen. Aan de respondenten is de vraag voorgelegd in
hoeverre ze de huidige wetgeving een verbetering vinden in vergelijking
met de oudere arbowetgeving. Een positieve ontwikkeling vindt men de
grotere verantwoordelijkheid voor de werkgever en de aandacht voor de

arbeidsomstandigheden. Een paar bedrijven hebben negatieve opmerkingen omtrent de arbowetgeving. E6n bedrijf vindt het een achteruitgang dat de werkgever niet direct invloed kan uitoefenen op de
arbodienst zoals het in het verleden met het GAK (oude UVW; dit beoordeelde het ziekteverzuim van werknemers). De werkgever vindt dat men
bij het GAK meer druk kon uitoefenen om een werknemer sneller aan
het werk te krijgen. Een ander bedrijf vindt de situatie van de werkgever
nadelig(er) op het moment dat hij een langdurig zieke werknemer heeft..
Hij is van mening dat de werkgever daar "heel zwaar voor gestraft
wordt.
Een andere ontwikkeling die een geruime tijd ter discussie staat, is de afschaffing van (overbodige) arbowetgeving en -regelgeving. De respondent
bij de Arbeidsinspectie spreekt van een "golfbeweging" die de wetge-

ving(en) van tijd tot tijd meemaken.

Bedril fsleider Stationtaxi.
94 Manager P&0 FarmTrans.
95 Teamleider Commerciele dienstverlening bii de Arbeidsinspectie.
93
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Het is een golfbeweging. Ik ben er van overtuigd dat er nu een aantal regels
zullen verdwijnen en op dit moment hebben we daar niet zoveel problemen
mee. De maatschappij wil dat dus en dat doen we dan. Maar ik ben er van
overtuigd dat er over een paar jaar weer een roep komt om de regels aan te
scherpen. Zo zit dat nu eenmaal in elkaar. Zo is het al honderd jaar en zo zal
het ook wel blijven.96
De respondent heeft bij de schrapping van de regels zijn twijfels of dat
allemaal ten goede komt van de arbeidsomstandigheden. Bij de grotere
bedrijven zal het volgens hem geen grote consequenties hebben, maar de
kleine bedrijven zou het "vervelende gevolgen" kunnen hebben. De respondent verwacht dat bij de kleine bedrijven het niveau van de arbeidsomstandigheden zou kunnen dalen, "dat is natuurlijk zorgwekkend".

We vinden zelf regels ook wel eens betuttelend, dat moeten we ook zeggen
en dat gaat dus nu verdwijnen. Er verdwijnt misschien ook wel wat veel, dat
weten we niet. Bij een groot bedrijf zal het niet zo'n probleem zijn. Bij de
kleine ondernemingen kan het wel eens vervelende gevolgen hebben.97

De respondent bij de arbodienst vindt dat tegenstrijdige regels kunnen
worden geschrapt. Een veel aangehaald voorbeeld van een tegenstrijdige
regel heeft betrekking op de horeca: de vloeren moeten in verband met
de hygiene glad zijn, maar aan de andere kant moeten de vloeren ook
stroef zijn zodat er geen ongelukken gebeuren. De respondent geeft tevens aan dat er veel regels zijn die van wezenlijk belang zijn voor bescherming van werknemers of voor een goede werkomgeving.
De kern van de regels moet je handhaven, maar je moet ze gebruiksvriende-

lijker maken voor de toepassing.98

Kortom: bedrijven vinden dat wet- en regelgeving noodzakelijk is om met
name "harde veiligheid" te regelen, zoals chemische industrie en spoorwegveiligheid. Wet- en regelgeving omtrent welzijn vindt men lastiger
om daar aan te voldoen. De bedrijven geven aan dat hun voorkeur uitgaat
naar open normstelling, maar tegelijkertijd heeft men hier moeite mee
en is de stap van gedetailleerde normen naar open normen te groot.
Een positieve ontwikkeling van de arbeidsomstandigheden is dat het
meer aandacht krijgt en de werkgever hieromtrent de verantwoordelijkheid heeft om het binnen zijn bedrij f te regelen.

96
97

98
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Tot slot

In deze casestudy is gepoogd een weergave te geven van de werking en
het verloop van de Arbeidsomstandigheden IS)98 binnen de ondernemingen, de arbodienst en de Arbeidsinspectie. Er is tevens gekeken naar
de verhoudingen tussen de ondernemingen en de arbodienst enerzijds
en de ondernemingen en de Arbeidsinspectie anderzijds.
Het proces omtrent arbeidsomstandigheden binnen de ondernemingen
is 'ondergeschikt' aan het proces van bedrijfsactiviteiten. Het thema arbeidsomstandigheden staat niet hoog op de agenda. Er wordt regelmatig
overleg gevoerd met de ondernemingsraad. De ondernemingsraad wordt
als "spreekbuis" van de werknemers ervaren.
De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt door de bedrijven als een wettelijke verplicht ervaren waaraan zij moeten voldoen. Bij de investeringen
in het oplossen van de (arbo)risico's speelt de kosten-baten afweging een
belangrijke rol. Met betrekking tot het arborisico werkdruk wordt er door
de ondernemingen geen specifiek beleid gemaakt. De ondernemingen
vinden het moeilijk om daar invulling aan te geven en handelen derhalve
vrij pragmatisch. Indien de werknemer aangeeft dat de werkdruk te hoog
is, wordt er vanuit de werkgever actie ondernomen. De moeilijkheid van
begrippen zoals werkdruk is dat het zowel subjectieve als objectieve elementen bevat. Het subjectieve element is terug te voeren naar de (persoonlijke) belevingswereld van de werknemer; het objectieve element is
dat werkdruk wel dergelijk een 'ziektemaker' is.
Op het gebied van de arbeidsomstandigheden is er sprake van een 'driehoeksrelatie' tussen de werkgever, de werknemer en de arbodienst. De
werkgever heeft een contractuele relatie met de arbodienst en betaalt deze ook voor zijn diensten, zoals ziekteverzuimbegeleiding. De werknemer komt in aanraking met de arbodienst op het moment dat hij in een
ziektetraject zit. Het is de taak van de arbodienst om te beoordelen in
hoeverre de werknemer door zijn ziekte zijn werkzaamheden kan uitvoeren.

Om na te gaan of er binnen een onderneming sprake is van werkdruk,
hanteert de arbodienst de methoden van vragenlijsten en interviews. Met
behulp van deze methoden probeert de arbodienst de oorzaken te achterhalen en eventueel suggesties te doen voor mogelijke oplossingen.
Het toezicht en de naleving van de arbowetgeving en -regelgeving is in
handen van de Arbeidsinspectie. De werkzaamheden van de Arbeidsinspectie bestaat uit twee elementen: actief en reactief. Bij de actieve werkzaamheden
hanteert
de
het
AI RA-model
Arbeidsinspectie
(Arbeidsinspectie risicoanalyse-model) om te bepalen op welke terreinen
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wordt geYnspecteerd. De reactieve werkzaamheden worden bepaald door
klachten en/of ongevallen uit het bedrijfsleven. De Arbeidsinspectie is
politiek afhankelijk en de activiteiten worden op politiek niveau bepaald;
er dient toestemming te worden verkregen van de staatssecretaris.
Voor de Arbeidsinspectie is de handhaving het kernpunt. De (economische) belangen van de ondernemingen spelen bij de handhaving geen
rol. Op dit vlak is er een zekere spanningsveld zichtbaar tussen het bedrijfsleven en de Arbeidsinspectie. De ondernemingen verwijten de Arbeidsinspectie dat deze geen gevoel heeft voor de praktijk.
Bij onderwerpen zoals werkdruk en agressie heeft de Arbeidsinspectie
een vragenlijst ontwikkeld. Aan de hand van de antwoorden van de
werknemers wordt bepaald of de werkgever nader onderzoek moet verrichten en eventuele oplossingen binnen het bedrij f moet doorvoeren.
Op het gebied van wetgeving geven ondernemingen aan dat zij een voorkeur hebben voor open normstelling. Echter, de bedrijven gaan pragmatisch om met dergelijke normstellingen; ze gaan meer probleemgericht
te werk dan beleidsmatig. Zo wordt bij de risicofactor werkdruk pas actie
ondernomen op het moment dat een werknemer aangeeft dat de druk te
hoog is. Op dit terrein wordt geen beleid opgesteld waarin wordt beschreven hoe dit risico kan worden voorkomen en op welke wijze met het
probleem moet worden omgegaan.

Kortom
Uit de interviews komt een aantal elementen naar voren.
Verhoudingen tussen actoren
De werkgever wordt als hoofdverantwoordelijke gezien om de arbeidsomstandigheden binnen zijn onderneming op peil te houden. De arbodienst ziet zijn taak om de werkgever daarin te ondersteunen, althans, als
de werkgever om ondersteuning vraagt. Het is vervolgens aan de werkgever om de overweging te maken om het advies al dan niet op te volgen.
De Arbeidsinspectie heeft een terughoudende houding. Hij ziet toe op de
naleving van de arbowetgeving en -regelgeving en handhaaft indien nodig. De Arbeidsinspectie ondersteunt de werkgever niet in zijn arbeids-

omstandighedenbeleid.
Open normen

De ondernemingen, de arbodienst en de Arbeidsinspectie vinden het
moeilijk om met open normen te werken.
De ondernemingen gaan pragmatisch te werk als het gaat om open begrippen zoals werkdruk. In dergelijke situaties is meer sprake van een
'piepsysteem': op het moment dat een werknemer een probleem aangeeft, wordt daarop gereageerd.
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Bij open normen hanteren de arbodienst en de Arbeidsinspectie de methoden van de vragenlijsten en interviews. De intentie tussen beide instanties verschilt. De arbodienst gebruikt de methode om de werkgever te
adviseren of er sprake is van bijvoorbeeld werkdruk en welke eventuele
oplossingen mogelijk zijn. De Arbeidsinspectie hanteert de methode als
een middel voor handhaving van open normen.

Naar aanleiding van de casestudy Arbeidsomstandigheden I998 komen
verschillende vragen naar boven: in hoeverre dragen de verschillende actoren
bq aan de interpretatie, uitwerking en uitvoering van open normen? Kan er
derhalve van een interpretatiegemeenschap worden gesproken zoals in hooflstuk 2 aan de orde is gekomen? Is er sprake van een wederkerige relatie tussen
de verschillende actoren op gebied van de arbeidsomstandigheden?
In het volgende hoofdstuk worden deze vragen uitgebreider behandeld

en wordt er een verband gelegd tussen het theoretische deel (hoofdstukken 2 en 3) en het empirische deel (hoofdstuk 5) van de dissertatie.
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Deel III
Theorie en praktijk:
De begrippen 'interpretatiegemeenschappen' en
'wederkerigheid' toegepast op de casestudy
Arbeidsomstandighedenwet I998
Conclusie: Bestaat de wederkerige
interpretatiegemeenschap?

HOOFDSTUK 6
THEORIE EN PRAKI'IJK:
DE

BEGRIPPEN

INTERPRETATIEGEMEENSCHAP EN WEDERKERIGHEID

TOEGEPAST OP DE CASESTUDY ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET I998

I Inleiding
In het theoretische deel van dit proefschrift zijn twee onderwerpen van
de communicatieve benadering van wetgeving nader uitgewerkt, namelijk: interpretatiegemeenschappen en wederkerigheid. Vervolgens is in
het empirische deel de casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998 besproken. In dit deel is aan de hand van interviews een analyse gemaakt
omtrent de werking van de Arbeidsomstandighedenwet I998 binnen de
onderzochte bedrijven, met name van de open (aspiratieve) normen uit
die wet.

In dit hoofdstuk worden het theoretische en het empirische deel van deze
dissertatie met elkaar in verband gebracht. Er wordt nagegaan in hoeverre de theoretische elementen in de casestudy zijn terug te vinden en welke betekenis daaraan kan worden gehecht.
Bij het thema interpretatiegemeenschappen (paragraaf 2) is de vraag
welke bijdrage de actoren in de casestudy leveren aan de invulling, uitwerking en uitvoering van open normen. Tevens speelt de vraag of deze
actoren een interpretatiegemeenschap zijn zoals het begrip in hoofdstuk
2 is gedefinieerd, namelijk: een verband van actoren (personen en instituties) dat zich bezighoudt met de nadere uitwerking van ten wet die open normen bevat.
Bij de behandeling van de wederkerigheid (paragraaf 3) staan de relaties
tussen de verschillende actoren centraal. Hier speelt de vraag in hoeverre
er sprake is van een (werkelijke) wederkerige relatie tussen de actoren.

Binnen de twee thema's, interpretatiegemeenschappen en wederkerigheid, wordt eerst een korte schets gegeven van de elementen uit de theorie die van belang zijn voor de definitie van de begrippen wederkerigheid
en interpretatiegemeenschappen. De algemene theoretische elementen
worden vervolgens in verband gebracht met de casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998 en eventueel met behulp van citaten geillustreerd.

< Interpretatiegemeenschappen
In hoofdstuk 2 is een kenmerkend element van de communicatieve benadering van wetgeving behandeld, namelijk de interpretatiegemeenschap.

De communicatieve benadering veronderstelt dat door middel van meer
open en aspiratieve normen de dialoog omtrent het onderwerp van de
I37
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wetgeving wordt voortgezet na diens inwerkingtreding. De voordelen
hiervan zijn, volgens de theorie, dat men in kan spelen op ontwikkelingen die zich in de praktijk voordoen waardoor de wet zo beter aansluiting
op de praktijk houdt. Tevens wordt in de theorie verondersteld dat de interactie tussen wetgeving en praktijk wordt gestimuleerd; de wet kan betere aanvulling bieden aan de eigenschappen van de
samenleving.
Zogenoemde interpretatiegemeenschappen hebben de taak om de open
(aspiratieve) normen die aan een communicatieve wet ten grondslag liggen nader in te vullen, uit te werken en uit te voeren. Een interpretatiegemeenschap wordt in deze dissertatie ruim opgevat: een verband van
actoren (personen en instituties) dat zich bezighoudt
met de nadere invulling,
uitwerking en uitvogring van een wet die open normen bevat.
In de communicatieve benadering worden twee fasen voor de totstandkoming van een communicatieve wet onderscheiden: het constitutionele
moment en de discursieve praktijk. De tekst van de wet dient zoveel mogelijk actoren te bereiken, derha]ve dient de tekst zo inclusief mogelijk te
zijn: de beoogde actoren dienen door de tekst van de wet ook bereikt te
worden. De eisen van inclusiviteit dienen de wetgever gedurende het
constitutionele moment er op te attenderen tot welk "publiek" hij zich wil
richten. De eisen van inclusiviteit worden in de dissertatie van Van Klink
ook gebruikt voor de samenstelling van een interpretatiegemeenschap in
de discursieve praktijk. De invalshoek die Van Klink
mijns inziens hanteert heeft meer te maken met de vraag of de in werking getreden wet
een representatieve weergave is van de discursieve
praktijk. Oftewel: is de
wet inclusief?
In deze dissertatie is van deze invalshoek afgeweken en is er voor gekozen om de interpretatiegemeenschappen ook vanuit de invalshoek van de
diversiteit te bestuderen. De invalshoek vanuit de inclusiviteit is ongeschikt om antwoord te krijgen op de vraag: op welke wijze given
interpretatiegemeenschappen invulling, uitwerking en uitvoering aan open (aspiratieve)
normen? De inclusiviteit is er op gericht om gemeensc
happelijkheden in
kaart te brengen, waardoor de verschillen (diversiteiten) buiten beschouwing blijven. Hierdoor bepaalt de invalshoek van inclusiviteit slechts het
'lidmaatschap' van een interpretatiegemeenschap door in- en uitsluiting.
Door meer rekening te houden met de diversiteit van verschillende actoren kan de invulling, werking en uitvoering van open normen beter worden begrepen. Ondanks het feit dat in deze dissertatie is
gekozen voor de
invalshoek van diversiteit wordt de inclusiviteit in de volgende paragraaf
toch in het licht van de casestudy besproken. Maar de inclusiviteit wordt
niet opgevat als een vereiste voor de samenstelling van een interpretatiegemeenschap, zoals in de communicatieve benadering van wetgeving
naar voren wordt gebracht. Inclusiviteit wordt opgevat als een element
waar in- en uitsluiting plaatsvindt. In de volgende paragrafen zullen zo-
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wel de inclusiviteit als de diversiteit aan de hand van de casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998 worden toegepast.

2.I Indusiviteit
In het hoofdstuk Interpretatiegemeenschappen is de inclusiviteit van een
(juridische) interpretatiegemeenschap aan de hand van de dissertatie van
Van Klink besproken: De inclusiviteit bepaalt aan welke voorwaarden de
actoren moeten voldoen om deel uit te mogen maken van een interpretatiegemeenschap ('lidmaatschap'). De eisen die door de communicatieve
benadering worden gesteld aan het 'lidmaatschap' (inclusiviteit) van een
interpretatiegemeenschap, bieden mijns inziens weinig aanknopingspunten om het functioneren van de interpretatiegemeenschappen bij de
invulling en uitwerking van open (aspiratieve) normen te begrijpen. De
inclusiviteit bepaalt slechts het 'lidmaatschap' van een interpretatiegemeenschap door in- en uitsluiting.

De arbodienst en de Arbeidsinspectie worden door de onderzochte bedrijven als 'buitenstaanders' ervaren. De bedrijven geven aan dat deze instellingen verder van hun (bedrijfs)praktijk afstaan.
De Arbeidsinspectie wordt meer als een 'intruder' ervaren dan de arbodienst. Bij de arbodienst hebben de bedrijven enigszins het idee dat ze
invloed uit kunnen oefenen, bijvoorbeeld bij de al dan niet te verrichten
onderzoeken en bij ziekte van een werknemer. De werkgever heeft met
de arbodienst een contractuele relatie en de arbodienst is in die zin afhankelijk van de opdrachten van de werkgever.
De werkgever heeft bij de werkzaamheden van de Arbeidsinspectie geen
invloed. De bedrijven moeten zich kwetsbaar opstellen: de Arbeidsinspectie heeft vrije toegang tot het bedrijf en kan allerlei bedrijfsinformatie inzien. De economische belangen van de bedrijven spelen bij de

Arbeidsinspectie geen rol bij de uitoefening van hun toezichts- en handhavingstaak.

Kortom: de arbodienst en de Arbeidsinspectie worden door de onderneming min of meer als buitenstaanders beschouwd. De instellingen hebben inderdaad andere belangen en de hoofdverantwoordelijkheid
omtrent het arbobeleid ligt bij de werkgever en (in mindere mate) bij de

1

De drie criteria voor de inclusiviteit van een iuridische interpretatiegemeenschap binnen de communicatieve benadering van wetgeving zijn: bi idrage aan interpretatie,
onderschri iven van doelstellingen en overeenstemming interpretatiekader bil conflictoplossing. B.M.J. van Klink, De wet als symbool. Over wettelijke communicatie en de
Wet gelike behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid, Deventer: W.E.J. Tieenk

Willink 998, p. 95
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werknemer. Maar wil dit zeggen dat ze geen invloed hebben op de invulling, uitwerkingen en uitvoering van open (aspiratieve) normen? Maken
deze instellingen geen deel uit van een interpretatiegemeenschapP Deze
vragen worden in de volgende paragraaf aan de hand van het thema diversiteit behandeld.

2.2 Diversiteit
In het hoofdstuk Interpretatiegemeenschappen is verondersteld dat de inclusiviteit van een interpretatiegemeenschap geen verklaring kan gegeven omtrent de vraag op welke w(ize interpretatiegemeenschappen invulling,
uitwerking en uitvoering geven aan open (aspiratieve) normen. De inclusiviteit van een interpretatiegemeenschap is moeilijk te bepalen doordat de
interpretatiegemeenschap(pen) deel kan (kunnen) uitmaken van verschillende semi-autonome sociale velden en te maken kan krijgen met verschillende binaire codes: Om een beter zicht te krijgen op het
functioneren van de interpretatiegemeenschappen en de wijze waarop
deze de open (aspiratieve) normen nader invullen en uitwerken, is er bij
de behandeling van interpretatiegemeenschappen voor gekozen om de
diversiteit van de interpretatiegemeenschappen meer in kaart te brengen.
De interpretatiegemeenschappen bestaan uit diverse actoren die allen
andere belangen nastreven, maar hun gemeenschappelijkheid is gelegen
in het feit dat ze allen te maken kunnen krijgen met dezelfde wet- en regelgeving en deze dienen toe te passen en/of uit te voeren. Er is aantal
elementen gedefinieerd die de diversiteit(en) van interpretatiegemeenschappen en diens actoren weergeven en derhalve van invloed kunnen
zijn bij het functioneren van een wet dat open normen bevat. De elementen van diversiteit zijn:
a. belangen;
b. taalgebruik;
c. affiniteit met aspiratieve normen.
Deze elementen zullen hierna worden toegepast op de casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998 en vervolgens zal worden nagegaan in
hoeverre deze elementen in het dagelijks handelen van de onderzochte
ondernemingen en instellingen zijn terug te voeren.

2 De term binaire code is gebaseerd op Luhmanns systeemtheorie. De binaire codes
fungeren in deze dissertatie als een analytisch kader ter verheldering van het spanningsveld tussen de iuridische en economische context. De juridische context wordt
gekenmerkt door de binaire code rechtmatig- onrechtmatig en de economische context
wordt gekenmerkt door de code winst- verlies.
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Ad a) Belangen
Op het gebied van de arbeidsomstandigheden hebben de verschillende
actoren uiteenlopende belangen. Deze belangen zijn van invloed op de
invulling, uitwerking en uitvoering van de (open) wet- en regelgeving.
Bij de werkgever speelt het voortbestaan van de onderneming een belangrijke rol. Hiermee samenhangend maakt de werkgever een kostenbaten afweging bij de risico's die opgelost dienen te worden, welke onderzoeken door de arbodienst worden uitgevoerd en welke hulp- en beschermingsmiddelen voor de werknemers worden aangeschaft.3
De werknemer heeft er belang bij dat hij in een veilige en gezonde werkomgeving zijn werkzaamheden kan uitvoeren. De werknemer gaat er
vanuit dat zijn gezondheid niet onnodig op het spel wordt gezet. Dit laatste is tevens een verplichting waaraan de werknemer zichzelf ook moet
houden. De werknemer dient de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen. Tevens dient hij naar vermogen zorg te dragen
voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van anderen. Dit betekent
dat hij op een correcte wijze met arbeidsmiddelen, beveiligingen en persoonlijke beschermingsmiddelen dient om te gaan.
De arbodienst heeft de werkgevers als clienten. De ambitie van een arbodienst is een klantgedreven, professionele dienstverlener te zijn die goede resultaten boekt op het gebied van werk en gezondheid. De arbodienst
wil de werkgever zo goed mogelijk van dienst zijn bij de advisering van
arbo-technische vraagstukken en bij het begeleiden van een zieke werknemer, teneinde de werkgever als client te behouden.
Het doel van de Arbeidsinspectie is de naleving van de wetgeving op het
gebied van de veiligheid en gezondheid te bevorderen ook door middel

van handhaving.
Ad b) Taalgebruik
De wet is in juridische taal geformuleerd en dit kan ertoe leiden dat actoren in een economische sfeer de boodschap van een wet niet (goed) begrijpen. Doordat verschillende actoren verschillende interpretaties geven
aan de boodschap en deze boodschap in het licht houden van hun belang(en), kan het oorspronkelijke doel van de wetgever anders worden
begrepen of verloren gaan.
Once legal regulation has been achieved, the regulated groups will understand the meaning of this regulation, not in legal terms. but from their own
perspective. (...) The crucial point is that a double translation occurs: first, the
political aspiration becomes a communication within the legal system; then,

1

Voor uitgebreide behandeling van de kosten.baten afweging, zie paragraaf 3.I.
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the message from the legal system is translated into
the system of labour-management relations.4

a

different message in

De onderzochte ondernemingen geven allen aan dat wetgeving belangrijk is, maar de bedrijven hebben desondanks moeite om de marges van
de wet- en regelgeving te bepalen. De bedrijven lossen hun problemen op
een pragmatische wijze, met name als het gaat om open begrippen zoals
werkdruk. In dergelijke situaties is meer sprake van een 'piepsysteem':
op het moment dat een werknemer een probleem aangeeft, wordt daarop

gereageerd.

Ad c) 4#initeit met aspiratieve normen
Uit verschillende theorieen is te herleiden dat er een kloof bestaat tussen
wetgevende instituties en economische entiteiten. De wetgevende instituties zijn ontwikkeld om stabiel en voorspelbaar te zijn in tegenstelling tot
economische entiteiten die zich snel aanpassen aan economische en
technologische ontwikkelingen.5 Dit spanningsveld gaat ten koste van de
kwaliteit van wetgeving en daarmee samenhangend het te bereiken doel
van de desbetreffende wetgeving. De prioriteiten tussen wetgevende en
economische entiteiten verschillen als dag en nacht.
Universalistic laws cannot be quickly altered to reflect changing events lest
some critical circumstance be ignored among the infinite array of possible
conditions to which the rules might be applied.6
For legislators, many matters take higher priority than attending to matters of
business regulation. In every country, the consequence has been that legislators are notoriously slow to enact new regulatory laws when they are needed
and even slower at removing such laws when they are no longer needed.7

De geinterviewde respondenten hechten veel waarde aan een goede en
veilige werkplek. In zoverre hebben de respondenten affiniteit met het
doel dat de Arbeidsomstandighedenwet I998 nastreeft.
Ik versta onder een goede en veilige werkplek. dat een medewerker op welke
plek dan ook zijn werk op een dusdanige manier moet kunnen uitvoeren dat
het veilig en verantwoord is en kan. Dus dat er mogelijkheden zijn, iemand
die veel moet tillen, dat die de mogelijkheden heeft om het te kunnen doen.
4

H. Collins, 'Review of Ralf Rogowski and Ton Wilthagen (eds.), Reflexive labour law
in industrial relations and employment regulation', Tile Modem Law Review Limited
I998, vol. 6I. nr. 6, p. 9I6-917.
I. Ayres & I Braithwaite, Responsive regulation. Transcending the deregulation debate,
New York: Oxford University Press 1992, p. Ilo.

5

6

Ibid.

7

Ibid., p. III.
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Dat iemand die veel moet sjouwen een steekwagen heeft, de juiste steekwagen. Dat hij op de juiste manier zijn pakjes kan vervoeren.8
Dat het aan de wensen van de mensen voldoet. Dat het geen negatieve aspecten heeft. [...]9

Met de open normen, die in de Arbeidsomstandighedenwet I998 worden
verwoord, hebben de respondenten minder affiniteit. De bedrijven in de
casestudy hadden allen een voorkeur voor open normen maar bij navraag
of men van deze 'vrijheid' gebruik maakte, bleek dit zowel bij de grote als
de middelgrote bedrijven niet het geval te zijn. Volgens de Arbeidsinspectie is de voorkeur van bedrijven voor open normen niet verrassend: "Het
idee is misschien ook dat er dan volgens hen /bedrijven, AAj altijd wat te sioemilen en te onderhandelen valt".,°
Als verklaring gaven zowel de grote als de middelgrote bedrijven aan dat
zij niet goed weten op welke wijze zij met die 'vrijheid' om moeten gaan.
Het concretiseren en operationaliseren van open normen vormt een probleem doordat de bedrijven niet de nodige ervaring hebben om beleidsmatig te werk te gaan.

Zo hadden bedrijven moeite om invulling te geven aan de open norm
'werkdruk'. Ze hadden moeite om werkdruk te definieren: wat is werkdruk en wanneer is hier sprake van? In het algemeen stellen ze dat het
meer een gevoelskwestie is en dat het erg afhankelijk is van de werknemer.

Opvallend is ook dat de onderzochte bedrijven van mening zijn dat op de

vrijheid om zelf open normen in te vullen controle moet komen en niet
alles overgelaten moet worden aan de praktijk. Dit is frappant. Aan de
ene kant geven de onderzochte bedrijven aan dat zij geen (al te) gedetailleerde regels willen hebben, aan de andere kant willen ze wel door middel van controle een (nood)rem hebben op de vrijheid om zelf open
normen in te vullen.

Aan de ene kant wil je iets loslaten, maar aan de andere kant moet je toch
iemand hebben die dat gaat sturen. Ik denk dat een mens ook kaders nodig
heeft om in te leven, ik denk niet dat je zonder kaders kan:I
Zelfregulering is op zich wel goed, maar dat moet je toch controleren. I2

Medewerker facilities en voormalig arbocodrdinator TPG Post.
9 Manager P&0 FarmTrans.
'° Teamleider
Commerciele dienstverlening bil de Arbeidsinspectie.
It
Manager operationele zaken Rotax.
Medewerker facilities en voormalig arbocodrdinator TPG Post.
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Wat voor verklaring kan er gegeven worden voor de tegenstrijdigheid tussen enerzijds de voorkeur voor open normen (dus vrijheid) en anderzijds
voldoende controle (beperking van vrijheid) P Mijns inziens hebben de
bedrijven een voorkeur voor open normen omdat zij concrete(re) normen
associeren met (extra) "administratieve rompslomp" en "bureaucratie".
Zij hebben naar mijn mening geen zicht op welk idee achter de deregulerings- en zelfreguleringsbeweging schuilt, namelijk: de overheid trekt
zich terug en maatschappelijke partijen zijn "in bepaalde mate zelf verantwoordelijk voor het opstellen en/of uitvoeren en/of handhaven van
regels, indien nodig binnen een wettelijk kader".13
Het neemt wel een hoop administratieve rompslomp met zich mee. Je moet
dus in dat soort boeken gaan schrijven en in gaan zitten vullen en je er aan
gaan houden. Dat vind ik dan het ergste. [...]14
We maken een wet en vervolgens is er geen controle op. Dat vind ik persoonlijk vreemd.15

Er is een zekere discrepantie waarneembaar tussen affiniteit met het doel
van Arbeidsomstandighedenwet I998 en de affiniteit met de methode
(open normen) om het desbetreffende doel te bereiken. In de doelstelling
van de Arbowet I998, namelijk een gezonde en veilige werkomgeving
voor de werknemer, kunnen de ondernemingen zich vinden. Maar het
probleem is niet gelegen in het te bereiken doel, maar de wijze waarop
dit doel verwezenlijkt dient te worden. Dit geschiedt enerzijds door concrete normen en anderzijds door open normen. Uit de casestudy komt
naar voren dat ondernemingen met name moeite hebben om gehoor te
geven aan de open norm. Dit vraagt van de ondernemingen een andere
handelwijze dan slechts de uitvoering (zoals dit het geval is bij de concretere normen, bijvoorbeeld de ri&e (art. 5 Arbowet I998)). De onderne-

mingen dienen bij de open normen actiever te werk te gaan. De
ondernemingen dienen de norm naar de (specifieke) omstandigheden
van de onderneming te interpreteren om vervolgens hieraan uitwerking
en uitvoering te geven. Van deze handelingswijze hebben de ondernemingen (nog) onvoldoende kaas van gegeten; zij zijn nog niet in staat de
(over)stap te maken van meer concretere normen naar open normstellingen. De open normstellingen vergen van de ondernemingen een bepaalde inzet, in tijd, geld en mankracht.

'3 B. Baarsma e.a., Goed(koop) geregeld: gen kosten-baten analyst van wetgeving en zel»gu.
lering. Amsterdam: Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdammaart 2004· P. '7
,4
Bedrijfsleider Stationtaxi.
4
Medewerker facilities en voormalig arbocollrdinator TPG Post.
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Hoewel de onderzochte ondernemingen aangeven een voorkeur te hebben voor open normen, gaat hun voorkeur mijns inziens toch meer uit
naar een goed ingebed wettelijk kader waarbinnen duidelijk de grenzen
worden aangegeven wat wel en wat niet mag. Deze aanname is gebaseerd
op het feit dat de ondernemingen zelf aangeven dat er behoefte is aan
controle. Controle biedt de ondernemingen meer zekerheid en tevens
een geruststelling dat een instantie met expertise de gang van zaken in de
gaten houdt (dus ook bij andere concurrerende bedrijven) en daar waar
nodig corrigeert.

Kortom
Wat uit de voorgaande bespreking van de drie elementen van diversiteit
(belangen, taalgebruik en affiniteit) naar voren komt, is dat deze elementen invloed kunnen hebben op de invulling, uitwerking en uitvoering van
open normen. Deze drie elementen bepalen mijn inziens de inspanningen van actoren met betrekking tot wettelijke (open) normen. De actoren
die deel uitmaken van een interpretatiegemeenschap dienen ondanks
hun uiteenlopende posities en belangen in staat te zijn om gehoor te geven aan hun taak om een passende invulling te geven aan de open normen.
De mate van inspanning van een interpretatiegemeenschap uit zich in de
praktijk door twee factoren, te weten:
- de omgang met open normen binnen het bedrij f c.q. instelling, en
- (de intensiviteit van) het overleg tussen de verschillende actoren.
Deze factoren vormen een afgeleide van het leerstuk interpretatiegemeenschappen zoals deze in de communicatieve benadering van wetgeving is verwoord. De theorie wil aan de hand van open normstelling meer
samenwerking stimuleren tussen de verschillende actoren en zodoende
betere aansluiting met de praktijk te krijgen. De interpretatiegemeenschappen hebben de verantwoordelijkheid om na de inwerkingtreding
van een (communicatieve) wet passende invulling te geven aan de open
normen.
De twee factoren, omgang met open normen en overleg, zullen in de volgende paragrafen in het licht van de casestudy nader worden besproken.
2.2.1

Omgang md open normin

Zowel de werkgever, de werknemer, de arbodienst als de Arbeidsinspectie hebben te maken met open normen die in de Arbeidsomstandighedenwet I998 worden verwoord. De actoren hebben op basis van de
Arbowet I998 verschillende taken toebedeeld gekregen, waarbij het
zwaartepunt omtrent het arbeidsomstandighedenbeleid bij de werkgever
en werknemer ligt.
In de casestudy is het begrip 'werkdruk' als voorbeeld gebruikt om het
omgaan met open normen binnen de onderzochte bedrijven en instellinI45
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gen te onderzoeken. Uit de casestudy blijkt dat de verschillende actoren
een eigen werkwijze hanteren vanuit hun positie en belang.
De werkgever heeft bij de open norm 'werkdruk' een pragmatische houding; de werkgever reageert op de signalen die hij krijgt van de werknemer. De werkgevers zijn van mening dat het haast niet mogelijk is om
een (preventief) algemeen beleid op te stellen omtrent het arborisico
'werkdruk'. Het begrip werkdruk heeft zowel een subjectieve als een objectieve component. Het objectieve element is het feit dat werkdruk een
potentiele ziekmaker is. De subjectieve component heeft te maken met
de gemoedstoestand van een werknemer. Indien de werknemer aangeeft
dat hij of zij de werkdruk niet aan kan, gaat de werkgever na welke oplos-

singen mogelijk zijn.
De arbodienst heeft onder andere als taak het adviseren van de werkgever

bij zijn arbeidsomstandighedenbeleid. Bij de open normen hanteert de
arbodienst de methoden van interviews en vragenlijsten. Deze methode
wordt gebruikt om te bepalen of er sprake is van werkdruk binnen het
desbetreffende bedrijf. De arbodienst adviseert aan de hand van de resul-

taten de werkgever en draagt eventuele oplossingen aan. De arbodienst
reageert in feite ook op de signalen naar aanleiding van het gehouden
onderzoek onder werknemers. Echter, er dient een nuance te worden
aangebracht, de arbodienst kijkt bij dergelijke onderzoeken naar de gehele organisatie of afdeling en in zekere zin gaat er nog een preventieve
werking van uit om het arborisico tijdig te ondervangen.
De Arbeidsinspectie heeft als toezichts- en handhavingsinstantie ook te
maken met open normen. De open normen die uit de Arbowet I998
voortvloeien dienen door de Arbeidsinspectie te worden gehandhaafd. De
vraag is echter op welke wijze dienen deze open normen te worden gehandhaafd? De normen zijn nu eenmaal niet uitgekristalliseerd. De Arbeidsinspectie hanteert evenals de arbodienst de methoden van
interviews en vragenlijsten om na te gaan of er sprake is van bijvoorbeeld
werkdruk. De Arbeidsinspectie is bij zijn handhavingsregime minder
strikt wanneer het open normen betreft. De Arbeidsinspectie stelt aan de
hand van zijn methode vast of er sprake is van werkdruk en de werkgever
dient vervolgens nader onderzoek te verrichten naar deze bevindingen.
De mogelijkheid bestaat dat de werkgever de resultaten van de Arbeidsinspectie (gemotiveerd) kan weerleggen indien het nader uitgevoerde onderzoek daartoe aanleiding geeft. Deze mogelijkheid is niet aanwezig bij
de meer gedetailleerde (wettelijke) normen.

2.2.2 Overleg

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat ondernemingen
met meer dan 50 werknemers in dienst verplicht zijn om een eigen on-
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dernemingsraad in te stellen:6 De ondernemingsraad (OR) heeft een dualistische functie. Het gaat om overleg en vertegenwoordiging. De OR
dient een rol te spelen in het overleg tussen de ondernemer en de werknemers. De OR kan tot op zekere hoogte de belangen van de werknemers
behartigen.
De ondernemingsraden bij de onderzochte bedrijven hebben regelmatig
overleg. Echter, de directie of leidinggevende is bij het overleg niet aanwezig. De onderzochte bedrijven met een ondernemingsraad zien de ondernemingsraad als een "spreekbuis" van werknemers. Men verwacht
van de ondernemingsraad dat deze signalen vanuit de werkvloer oppakt
en vervolgens terugkoppelt met de leidinggevende. Volgens Popma kan
een ondernemingsraad met name een rol spelen bij de minder 'zichtbare' arborisico's zoals werkdruk en RSI.17 Dat een ondernemingsraad niet
altijd naar behoren functioneert, heeft te maken met het gebrek aan deskundigheid en het onvermogen tot beleidsmatig werken.18 Hierdoor bestaat het overleg van de ondernemingsraad voornamelijk uit het
beoordelen van het uit te voeren beleid en is de eigen inbreng van de ondernemingsraad beperkt. De (beperkte) machtspositie van de ondernemingsraad speelt hier ook parten: "De afgelopen decennia is echter
komen vast te staan, dat die [ongelijkheids]compensatie,'9 zeker waar het
de consultatieverplichtingen betreft, niet veel meer
inhoudt dan een spelregeltoetsing. Wanneer de ondernemer zich aan de procedureregels
houdt, heeft hij eigenlijk nog steeds vrij spel".20
Het voeren van overleg is een vorm van communicatie waarbij een wisselwerking plaatsvindt tussen de verschillende posities en belangen
waarbij men tot een overeenstemming of besluit probeert te komen.
Doordat er verschillende posities en belangen aan de orde komen, kan de
machtspositie een rol spelen.
Indien de werkgever andere belangen zwaarder wil (of moet) laten wegen
dan de veiligheid en gezondheid, kunnen de belangen van de werkgever
de overhand hebben en zal de ondernemingsraad weinig obstakels opwerpen. Bij de onderzochte bedrijven bepaalt de directie of de eigenaar
uiteindelijk welke wegen naar Rome leiden.
'6 Artikel 2 Wet op de ondernemingsraden.
'7 J.R. Popma. Het Arbo-€3:ct van medezeggenschap: over de b(idrage van ondememingsmden aan het arbeidsomstandightdenbeleid, Alphen aan den Rijn Kluwer 2003, P. 280.
'8

Ibid.

'9

Onder geliikheidscompensatie dient te worden verstaan: aan de werknemer worden
meer rechten gegeven dan aan de werkgever. teneinde via het recht de economisch
zwakkere te compenseren en hem op grotere voet van gelijkheid te brengen met de

werkgever.
10 A.T.J.M. Jacobs, 'Kleine mythologie van de ongelijkheidscompensatie'. in: LA.J. Schut
(red.), Ongel(ikheidscompensatie als roode draad in het recht: Liber Amicorum voor Prof.
mr. M.G. Rood, Deventer: Kluwer I997· P· 68.
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De arbodienst kan op twee verschillende wijzen overleg hebben met de
werkgever: naar aanleiding van een ziektetraject van een werknemer en
naar aanleiding van een arborisico dat opgelost moet worden. Het overleg
in geval van een ziektetraject verloop via een bedrijfsarts. De bedrijfsarts
oordeelt of een werknemer wel of niet zijn werkzaamheden binnen een
onderneming kan uitoefenen. In het geval van reintegratie van een zieke
werknemer wordt er met de werkgever overleg gevoerd om te bepalen
wat de mogelijkheden zijn binnen de onderneming. Bij de advisering
omtrent arborisico's worden de mogelijke oorzaken door het voeren van
gesprekken achterhaald. De arbodienst draagt vervolgens mogelijke oplossingen aan, maar de werkgever bepaalt ofhij het advies zal opvolgen.
De Arbeidsinspectie voert geen (actief) overleg met de werkgever of de
arbodienst. De contacten die de Arbeidsinspectie met de bedrijven heeft,
verlopen via de Arbeidsinspecteurs in het geval van bedrijfsongeval,
klacht of project. De arbodiensten hebben slechts contact met de Arbeidsinspectie indien de arbodienst naar aanleiding van een inspectierapport
vragen heeft.
Bij actieve inspectieprojecten21 voert de Arbeidsinspectie (bijna) altijd
overleg met de desbetreffende branche. De Arbeidsinspectie heeft landelijke projectleiders die de projecten voorbereiden en eventueel overleg
voeren met de branche. In het overleg worden de onderwerpen besproken die de Arbeidsinspectie gaat controleren.

2.3 Conclusie
Een interpretatiegemeenschap is een verband van actoren (personin in instituties) dat zich bezighoudt met de nadere invulling, uitwerking en uitvoering van gen wet die open normen bevat. De Arbeidsomstandighedenwet
I998 is een wet die open normen bevat en die nader dienen te worden
uitgewerkt door de praktijk. De praktijk omvat in dit geval: werkgevers,
werknemers (al dan niet vertegenwoordigd door een OR), arbodienst en
Arbeidsinspectie. Deze actoren benaderen de Arbowet 21998 vanuit verschillende standpunten en handelen op verschillende wijzen. De elementen van diversiteit (belangen, taalgebruik en affiniteit) illustreren deze
verschillende standpunten en benaderingen.
De actoren houden zich met name bezig met de verplichtende onderdelen van de arbowet- en -regelgeving. De werkgever kan de verplichtende

*'

Bii actieve inspectieprojecten neemt de Arbeidsinspectie zelf het initiatief en bepaalt
waar controles worden uitgevoerd. Het doel van de inspectieprojecten is het toezicht.
opsporing en handhaving op het terrein van arbeidsbeschermende wetgeving. De nadruk ligt hierbii Op het opsporen, tegengaan en opheffen van misverstanden. Voorbeelden van actieve inspectieprojecten zijn: vakantiewerk, zwembaden en
kinderopvang.
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onderdelen van de Arbowet I998 (zoals de ri&e) wel dusdanig aan zijn
onderneming aanpassen. De invulling, uitwerking en uitvoering van
open normen is lastig. De actoren zijn op dit vlak passief, dit uit zich in
het feit doordat de actoren pragmatisch en afwachtend handelen. De reden voor deze passiviteit is gelegen in het
feit dat men niet de
ervaring heeft om beleidsmatig te werk te gaan om zodoende nodige
gehoor te
geven aan de taak om open normen nader uit te werken. De onderzochte
bedrijven willen duidelijkheid hebben wat wel en wat niet is toegestaan.
Ondanks het feit dat de onderzochte ondernemingen een voorkeur hebben voor open normen, hebben bedrijven behoefte aan zekerheid en duidelijkheid. Controle past goed in dit 'straatje'. De onderzochte
ondernemingen geven aan dat controle onmisbaar is of het nu gaat om
concretere normen of open normen, er dient toezicht te worden gehouden op de praktijk om alles in goede banen te leiden. De wens naar controle heeft ook te maken met het feit dat de ondernemingen niet willen
dat hun concurrenten onder hun verplich
tingen uitkomen. Indien een
onderneming wel voldoet aan de wettelijke verplichtingen dan dient de
concurrent op een soortgelijke wijze en met een soortgelijke inspanning
aan de verplichtingen te voldoen. Voor de ondernemingen is controle een
middel om druk uit te oefenen bij diegenen die zich aan hun verplichtingen willen onttrekken.

3 Wederkerigheid
Het begrip wederkerigheid is een algemeen begrip dat de verschillende
sociale betrekkingen weergeeft. In deze dissertatie wordt onder wederkerigheid verstaan: de trkenning van elkaars basale verplichting, waarbij met
andermans positie en belangen rekening gehouden wordt. In hoofdstuk twee
is er een onderscheid gemaakt tussen de elementen die in de economie
terugkeren en de elementen die de wederkerigheid binnen het recht
weergeven. Dit onderscheid is echter niet absoluut. Fuller's filosofie over
de moraliteit van het recht is als analytisch kader gebruikt
om het begrip
wederkerigheid verder te ontwikkelen. De kenmerken van wederke
rig-

heid binnen het recht zijn:
- draagvlak voor regels
- belangenafweging.

De wederkerigheid binnen economische verhoudingen is terug te voeren
naar:

- vrijwilligheid

- prestaties in waarde
- uitwisselbare verplichgelijk
tingen

In de volgende subparagrafen worden deze elementen in het kader van
I998 behandeld. Het onder-

de casestudy Arbeidsomstandighedenwet

I49

HOOFDSTUK 6

scheid dat in het theoretisch hoofdstuk is gemaakt tussen enerzijds wederkerigheid binnen het recht en anderzijds wederkerigheid binnen economische verhoudingen zal bij de behandeling van de casestudy niet
strikt worden toegepast. In de casestudy overlappen de juridische en (bedrijfs)economische aspecten elkaar.
Draagvlak voor regels: een spanningsveld tussen recht en econo-

3.

mie
Dat regels worden nageleefd is niet vanzelfsprekend en is erg afhankelijk
van de houding van de desbetreffende actoren. Sommige bedrijven nemen bewust het risico om beboet te worden. Ayres en Braithwait22 verwijzen hierbij naar het onderzoek van de economen Viscusi en
Zeckhauser,23 waarin de naleving van regels afhankelijk is van de kosten
die de naleving met zich meebrengt.24
It can be argued that striving for uniformity of standards under enforced selfregulation would not be desirable. Viscusi and Zeckhauser (I979) have developed the following rationale for nonuniformity. People normally assume
that the higher the standards set by government for pollution, safety, and the
like, the better will be industry's performance in meeting these criteria. Viscusi and Zeckhauser show formally that this is not the case. It is not so because whenever a standard is set, some firms will decide that the costs of
compliance are greater than the costs of noncompliance (the probability of
detection multiplied by the costs if detected). As standards are made more
stringent, the costs of compliance increase steeply while the costs of noncompliance remain more or less constant. Hence, as standards become more
stringent, the performance of firms that comply improves, but additional
firms choose to risk penalties for noncompliance:s

In de casestudy wordt dit beeld door een manager bij een arbodienst en
een senior adviseur P&0 bij een grote onderneming bevestigd. De respondenten geven uit eigen ervaring aan dat een aantal bedrijven bewust
een boete riskeren.
I. Ayres en I. Braithwaite, Responsive regulation. Transcending the deregulation debate.
New York: Oxford University Press 1992
4 W.K. Viscusi & J. Zeckhauser, 'Optimal standards with incomplete enforcement',
Public Policy I979, V01.27, nr. 4, P 437-456.
:4 Dit beeld wordt onder andere door de rechtstheoreticus Gunther Teubner bevestigd:
"(...) «dass regulative Normierung prinzipiell kein Verhalten zu motivieren vermag,
fur das es auf Eigeninitiative, Innovation und positives Engagement ankommt». Im
direkten Konflikt mit dem Profitmotiv hat der Rechtsgehorsam bekanntlich wenig
Chancen; diese sinken gegen Null, wenn bei drohendem Konkurs das Oberleben der
Organisation auf dem Spiele steht." G. Teubner. Recht als autopoictisches System,
Frankfurt am Main: Suhrkamp I989, p. 112-I3·
4 I. Ayres & J. Braithwaite, Responsive regulation. Transcending th£ deregulation debate,
New York: Oxford University Press 1992, p. 107
za
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In principe biedt de wet voldoende handvatten, ook voor Arbeidsinspectie,
om een juiste sanctie op te leggen. Er zijn bedrijven die zeggen: "de boete is
lager dan de investering die ik moet doen". Er zijn bedrijven die nemen dat
risico. Dan betalen ze de boete wel want als ze een nieuwe machine aan moeten schaffen, kost het ze vele malen meer. Als de Arbeidsinspectie nog een
keer terug komt en ze hebben het nog niet gedaan dan kunnen ze het slot op
de deur doen. Er zijn bedrijven die nemen dat risico, maar dat zijn niet de
beste bedrijven. 26
[Respondent bij een grote onderneming geeft een voorbeeld van zijn vorige
werkgever: een bouwonderneming. AA] Een werknemer kreeg een dwarslaesie na een val en moest de rest van zijn leven in een rolstoel. De werkgever
kreeg een boete van fl. 5000,-· Een boete van fl. 5000,-, daar ligt een ondernemer niet wakker van, tenminste als het een beetje bedrijf is. Wat je in die
markt [de bouw, AA} zag, was dat de regels gelicht werden. Op het moment
dat je in een sector zit en je braaf aan de regels houdt, maar daardoor Io%
duurder wordt dan je concurrenten en de concurrenten lappen het een beetje
aan hun laars waardoor zij alle opdrachten krijgen. Dat werkt gewoon niet en
dat zag je daar heel erg.27

Met name bij kleinere bedrijven spelen de kosten voor naleving een rol in
het bepalen van de houding ten aanzien van de (wettelijke) verplichting.z8
De naleving van wettelijke voorschriften is gering, wanneer dat op gespannen voet staat met het winststreven van de onderneming:9 Echter
het werkgeversbelang heeft niet altijd te maken met puur winstbejag. Het
is immers het belang van een gezonde onderneming en daarmee ook
fundamenteel voor de werknemers.30
(...) er zijn denk ik 7000 eenmansbedrijfles en die moeten het dus met 66n
man verdienen en houden zich dus nergens aan. Die houden zich ook niet
aan CAO's. Die zeggen gewoon: "Luister, ik ga 's morgens om 07.Oou beginnen en als ik 's avond om I .Oou € 300 verdiend heb dan heb ik die dag
geluk, maar als dat pas 's avonds om 23.Oou is dan is dat 's avonds om
23-oou". Die hebben ook geen vastigheid.11

26

Manager projecten en advies bii een arbodienst.
Senior adviseur P&0 NS.
a S. van der Kemp & M. Engelen, Het instrument bestuurijke boete in de Arbowet. Aanknopingspunten voor 4ectiviteitsbevordering, Den Haag Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid/Elsevier 2002, p. 43·

27

*9

Ibid.

1°

A.T.J.M. Jacobs, 'Kleine mythologie van de ongelijkheidscompensatie'. in: LA.J. Schut

p

(red.), Ongglifkheidscompensati£ als roode draad in het recht: Liber Amicorum voor Prof.
mr. M.G. Rood, Deventer: Kluwer I997, P· 73·
Bedri ifsleider Stationtaxi.
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Kosten-baten afweging
In de casestudy Arbeidsomstandighedenwet
I998 hebben de actoren zowel wettelijke verplichtingen als bedrijfsec
onomische belangen. De wetgever heeft bij de Arbeidsomstandighedenwet
I998 bewust de
verantwoordelijkheid bij de werkgever en de werknemer gelegd om zo
meer overleg en samenwerking te stimuleren.
Bij de werkgever is het spanningsveld tussen de wettelijke verplichtingen
en de bedrijfseconomische belangen goed waarneembaar. De
wettelijke
verplichtingen voor de werkgever bestaan uit het opstellen van het arbeidsomstandighedenbeleid ter voorkoming van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten (zorgbepaling van artikel Arbowet
3
I998). Het arbeidsomstandighedenbeleid houdt onder andere in het inventariseren van de arbeidsrisico's binnen de
onderneming en deze risico's op te lossen zodat ze geen gevaar vormen voor de werknem
ers
(risico- evaluatie en -inventarisatie en plan van aanpak, artikel 5 Arbowet).
De bedrijfseconomische belangen
van de werkgever zijn het behalen van
winst, kostenbesparing en efficientie.

Het spanningsveld tussen de wettelijke verplichtingen en bedrijfseconomische belangen uit zich doordat de
werkgever bij de uitoefening van
zijn wettelijke verplichtingen een kosten-baten afweging maakt. De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt als een
wettelijke verplichting ervaren waaraan moet worden voldaan. Dit brengt
met zich mee dat er wordt
gekozen welke risico's, die uit de risico-inventarisatie en -evaluatie voortvloeien, worden opgelost en welke op de lange baan worden
geschoven
om op deze wijze kosten te besparen.
De kosten-baten afweging uit zich ook bij de inschakeling van een arbodienst. De onderzochte bedrijven laten de arbodienst alleen onderzoeken
uitvoeren indien dit noodzakelijk is. Wat als
noodzakelijk wordt gezien,
heeft met name betrekking op het voldoen aan de
wettelijke verplichtingen. Hetgeen die te boven gaat, wordt overwogen en in het licht van de
kosten gehouden.

In het kader van de (nieuwe) wetswijziging omtrent arbodienstverleningp wordt door een aantal bedrijven de gelegenheid aangegrepen om
de (abonnements)kosten te reduceren. De bedrijven zijn niet meer verplicht om zich bij een gecertificeerde arbodienst aan te sluiten; de bedrijven kunnen meer gebruik maken van het maatwerk-idee.

12 De wetswi iziging is Op I juli 2005 in werking getreden.
Smatsblad 2005.202.
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De meerwaarde van controle
De onderzochte bedrijven willen wel aan de wettelijke verplichtingen voldoen, maar doen dit niet tegen elke prijs. De bedrijven stellen dat controle van groot belang is voor de naleving van regels. Zonder controle
zouden de regels (bijna) niet worden nageleefd. Dit beeld wordt tevens in
rechtssociologisch onderzoek bevestigd:
I...1 effective self-regulation requires people at work to be actively involved in
the identification ofhazards, the prescription and implementation ofcontrols
and the (often neglected) maintenance and monitoring of standards and activities. Three elements are identified as crucial: knowledge, capacity and motivation. [...] selfregulation of safety and health has clear limits; without it
being externally 'forces' on them, people will often not take matters of safety
and health seriously, until direct contact with death or severe injury reminds
them temporarily of the need to do so.31

In de controle zit een stimulans voor de bedrijven om aan (wettelijke) regelingen te voldoen. Voor de bedrijven die de regels wel naleven is controle tevens een soort rechtvaardiging: iedereen moet zich aan de
wettelijke verplichtingen voldoen, zoniet dan moeten zij door middel van
controles en sancties er wel aan worden gehouden. Verbeteringen ten
behoeve van de arbeidsomstandigheden brengen een aantal investeringen met zich mee en dat betekent vaak (extra) kosten. De bedrijven moeten investeren in onder andere hulpmiddelen, beschermingsmiddelen en
dienstverlening van de arbodienst. Het feit dat de concurrentie de regels
aan zijn laars lapt en zodoende geen kosten hoeft te maken, vinden de
bedrijven 'niet eerlijk'. Derhalve vinden ze goede controle van groot belang.
Als je dan dereguleert... dat ze de regeltjes wat vrijer willen laten en vrijer willen laten interpreteren is op zich wel goed. Maar dan moet je op een gegeven
moment marges stellen. Dan moet je zeggen: 'dit is het begin en dit is het
einde van het traject en alles wat er buiten valt, is strafbaar.' En daar ook op
controleren en niet zeggen: 'laat ze hun gang maar gaan, het lost zichzelf wel
op'. Dat doet het dus niet. Dat is in geen enkele bedrijfstak en in het vervoer
ook niet. Wat je dus krijgt, is dat de grote bedrijven proberen zoveel mogelijk
tussen die twee lijnen te lopen. De eenmanszaakjes doen maar waar ze zin in
hebben, want de kans dat je daar op gecontroleerd wordt, is zo miniem. I...1
Dus de grote bedrijven leggen het uiteindelijk af tegen de concurrentie die

11

A.C.I.M. Wilthagen, 'Reflexive rationality in the regulation of occupational safety and
health'. in: A.C.J.M. Wilthagen (red.), Reflexive labour law. Studies in industrial relations
and employment regulation, Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers I994, P·
355-56.
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het niet zo nauw neemt. En dat steekt, dat zit helemaal verkeerd en daar
moeten ze beter op inspelen.34

Wij steken er kosten in en het is frustrerend dat je collega gewoon door blijft
gaan op de manier waarop ze zijn beoordeeld en daar een heleboel op aan te
merken is geweest.35
Ieder nieuw ontstaan taxibedrijf heeft te voldoen aan wettelijke eisen. Daar
voldoen ze aan, anders kunnen ze geen taxibedrijf starten. Maar op het moment dat ze gestart zijn, kennen ze ineens de regels niet meer. Dat is het
probleem. Omdat dat dus niet gecontroleerd wordt.36

Ondanks het feit dat bedrijven van mening zijn dat de Arbeidsinspectie
te ver van hun (bedrijfs)praktijk afstaat, vinden de onderzochte bedrijven
dat de Arbeidsinspectie wel degelijk een bijdrage levert aan de naleving
van (wettelijke) regels. Indien er geen
Arbeidsinspectie zou zijn, zou de
naleving gering zijn.
Op het gebied van de arbeidsomstandigheden is controle een belangrijk
element voor de naleving van de Arbowet I998. Spontane gehoorzaamheid (uit overtuiging) ontbreekt: de wet wordt nageleefd omdat het een
verplichting is en sancties verbonden zijn bij niet-naleving. De ondernemingen geven zelf ook aan dat zij behoefte hebben aan controle. Controle
biedt de ondernemingen een bepaalde zekerheid dat een instantie met
expertise de gang van zaken in de gaten houdt (en dus ook die van de
concurrent).
3.2

Belangenafweging: algemeen belang versus eigen belang

Volgens Gijssels wordt de samenleving niet zozeer (meer) gezien als een
juridisch homogeen geheel,17 maar bestaat deze uit gedifferentieerde
groepen. Het beleid wordt gericht op de belangen van bevolkingsgroepen, oftewel: "alle groepen die met georganiseerde machtsmiddelen
kunnen doen aanvaarden dat hun particulier belang een grote sociale
dimensie heeft en dus moet kunnen rekenen op de solidariteit van de hele bevolking."38 De staat wordt op die wijze een belangengemeenschap,
veeleer dan een rechtsgemeenschap.
14

Bedrijfsleider Stationtaxi.

35 Manager P&0 FarmTrans.

36
Bedrijfsleider Stationtaxi.
37 Een juridisch homogene bevolking wordt door Gijssels als
volgt omschreven: "een
geheel van 'voor de wet' gelijke burgers die gebruik kunnen
maken (of niet) van normen en voorzieningen die voor hen alle geliikelijk gelden". J. Gilssels, 'Wetgevingstheorie. Wie normeert wat op staatsniveau71, in: L.J. Wintgens (red.), Wetgeving in

theorie en praktllk. Antwerpen: Maklu uitgevers I994

38
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Niet de juridische relatie tussen burgers onderling en die tussen burgers en
overheid zijn het 'Leitmotiv', maar de belangenbevordering en het evenwicht
tussen de tegen elkaar opkomende belangengroepen.39
De wederkerigheid binnen de context recht wordt gekenmerkt door de
erkenning van wederzijdse verplichtingen tussen een staat (en diens instellingen) en zijn burgers. Deze verplichtingen zijn meer basaal en moreler van aard in vergelijking met verplichtingen in de ruiltransactie
binnen de economische context. De verplichting die tussen een wetgever
en burger bestaat is - zoals Fuller stelt - de verplichting van de burger
om de wetgever te gehoorzamen en de plicht van de overheid (wetgever)

om goed te regeren.40
Binnen het recht is er een verschil waarneembaar tussen de belangen die
de wetgever vertegenwoordigt en de belangen die de bedrijven (c.q. burgers) hebben. De wetgever dient het algemeen belang te vertegenwoordigen en de wetgeving die hij maakt dient algemeen en abstract te zijn. De
bedrijven hebben een meer specifiek belang gericht op hun onderneming.
Op het gebied van de arbeidsomstandigheden dient het algemeen belang
een minimale bescherming voor de werknemers te bieden. Dit belang uit
zich door de algemene zorgbepaling zoals deze in artikel 3 lid I Arbeidsomstandighedenwet I998 is verwoord: een veilige en gezonde werksituatie. In de Arbeidsomstandighedenwetgeving wordt nadere invulling
gegeven aan de algemene zorgplicht, zoals de verplichte risicoinventarisatie en -evaluatie (art. 5 Arbowet I998).
Uit de casestudy is gebleken dat de bedrijven een ondernemingsbelang
hebben, namelijk de voortgang van de onderneming. Dit wil niet zeggen
dat ze het belang van een gezonde en veilige werkplek, zoals de wetgever
dit heeft verwoord in de Arbeidsomstandighedenwet I998, niet erkennen. De werkgevers stellen dat een veilige en gezonde werkplek belangrijk is, maar dit belang wordt wel in het licht gehouden van de

voortzetting van de onderneming.
Belangrijk is ook het financiele plaatje, een chauffeur heeft heel veel wensen
maar uiteindelijk moet het geld opleveren. Dat is voor ons natuurlijk het belangrijkste. Maar als je door kleine aanpassingen mensen beter kunt laten
functioneren dan doen we dat.41

39 Ibid., p. I29
40 L,L. Fuller, The morality Oflaw. New Haven, Conn.: Yale University Press I969
4, Manager P&0 FarmTrans.
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Op het moment dat de werkgever zegt "je gaat tegen de wet in, dat mag niet",
maar ga je met de wet mee dan doe je het voor het bedrijfweer niet goed.42

De bedrijven wegen de wettelijke verplichtingen af tegen de belangen van
de onderneming. De risico-inventarisatie en -evaluatie
(ri&e) dient ertoe
om de arborisico's binnen een onderneming te signaleren en vervolgens
dienen deze risico's aan de hand van een plan van aanpak te worden opgelost. Op deze wijze wil de wetgever een gezonde en veilige werkplek
creeren. De ri&e is een verplicht onderdeel van het arbeidsomstandighedenbeleid en vormt tevens een minimumgrens van bescherming die een
werkgever moet bieden. Deze verplichte ri&e wordt door de onderzochte
ondernemingen vaak als een "noodzakelijk kwaad" ervaren, omdat dit de
nodige tijd en het nodige geld vergt.
3.3

Verhoudingen tussen actoren: een vrijwillige relatie?

Binnen de systematiek van de arbeidsomstandigheden zijn er verschillende actoren aanwezig en dus uiteenlopende relaties. Hieronder worden
de verschillende relaties besproken en vervolgens wordt er
nagegaan in
hoeverre er sprake is van vrijwillige relaties.
De relatie tussen de werkgever en de werknemer is een arbeidsrechtelijke
verhouding. De werkgever en werknemer gaan vrijwillig een arbeidsrelatie met elkaar aan. Zij hebben een arbeidsovereenkomst afgesloten waarin verrichte arbeid in loon wordt vergoed. De relatie tussen de werkgever
en de werknemer berust op vertrouwen. Beiden dienen erop te vertrouwen dat hun belangen zo goed mogelijk door de ander worden
gewaar-

borgd. In het Burgerlijk Wetboek is in artikel 6II van boek 7 het beginsel

van goed werkgever- en werknemerschap neergelegd.
De werkgever is verplicht zich als een goed werkgever te gedragen. Dat
wil zeggen dat gelijke arbeid in gelijke omstandigheden op gelijke wijze
moet worden beloond, tenzij een objectieve rechtvaardigheidsgrond een
ongelijke beloning toelaat. De Hoge Raad heeft in het Parallel Entryarrest overwogen dat het beginsel van goed werkgevers
chap een zwaar
gewicht toekomt, maar niet doorslaggevend is en dat het in de afweging
van de betrokken belangen dient te worden betrokken.41 Het begrip 'goed
werknemer' is minder uitgekristalliseerd. Goed werknemerschap kan
als
beoordelingsmaatstaf dienen in omstandigheden die niet van specifieke
voorschriften zijn voorzien. In een incidenteel geval zal een werknemer
op grond van goed werknemerschap verplicht zijn aan een verzoek tot
overwerk te voldoen, indien hieromtrent geen nadere voorschriften in de

arbeidsovereenkomst of cao zijn neergelegd.
4.

Bedrilfsleider Stationtaxi.
41 HR 30 ianuari 2004· JAR 2004/68.
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De tweede relatie binnen de systematiek van de arbeidsomstandigheden
is de relatie tussen de werkgever en arbodienst. Deze partijen hebben een
contractuele relatie. Deze contractuele relatie was tot I juli 2005 een verplichte relatie. De werkgever diende zich verplicht aan te sluiten bij een
arbodienst. Per I juli 2005 is het verplichte element uit de Arbowet I998
geschrapt en hebben de bedrijven onder andere de keuze om de arbo-

dienstverlening intern te regelen.
Het contract dat de werkgever met de arbodienst heeft gesloten, houdt in
dat de werkgever gebruik maakt van de dienstverlening die de arbodienst
te bieden heeft. Vaak betreft het ziektebegeleiding en reintegratie van
werknemers. Tussen de werkgever en de arbodienst bestaat een zekere
afhankelijkheid. De arbodienst is afhankelijk van de opdrachten die hij
van de werkgever krijgt. De werkgever is op zijn beurt van de arbodienst
afhankelijk aangezien deze bepaalt wanneer een zieke werknemer weer
mag werken.
De verhouding tussen de werknemer en de arbodienst wordt grotendeels
bepaald door het contract dat de werkgever met de arbodienst heeft afgeSloten. De werknemer wordt door de arbodienst gecontroleerd en begeleid. De bedrijfsarts beoordeelt of de desbetreffende werknemer zijn
werkzaamheden niet kan uitoefenen en eventueel andere werkzaamheden binnen het bedrijf kan uitoefenen, zodat de werknemer niet in het
ziekteverzuimtraject terecht komt.
De relatie tussen de werkgever en de Arbeidsinspectie is een relatie die
niet op een (vrijwillige) overeenkomst is gebaseerd; het is een relatie tussen bestuursorgaan en burger. De Arbeidsinspectie is een toezichts- en
handhavingsinstantie. De Arbeidsinspectie vormt een onderdeel van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De agenda van de Arbeidsinspectie wordt bepaald door de minister. Zo worden de jaarprogramma's van de Arbeidsinspectie samen met de minister opgesteld. De
Arbeidsinspectie is als bestuursorgaan gehouden aan de beginselen van
behoorlijk bestuur. De werkgever ziet de Arbeidsinspectie als een controlerende instantie die kijkt of de werkgever zijn zaken op orde heeft. Er
gaat een dwingend karakter uit van de Arbeidsinspectie.

De vraag of er een relatie bestaat tussen de wetgever en de werkgever is
een lastige vraag. Het directe verband ontbreekt in deze relatie in tegenstelling tot de relatie werkgever en Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie
heeft in ieder geval bij zijn inspecties direct contact met de werkgever. De

wetgever kan niet gepersonifieerd worden. Het betreft hier namelijk
meerdere instituties en een procedure met diverse actoren die gevolgd
moet worden voor de totstandkoming van wet- en regelgeving. De socioloog Georg Simmel constateerde begin 20e eeuw dat in het geval van het
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recht geen onmiddell(ike wisselwerking plaatsvindt vanwege het ontbreken van een persoonlijk karakter en spontaneiteit van de wet.44
Wer einem objektiven Gesetz untergeordnet ist, fuhlt sich von diesem bestimmt, er selbst aber bestimmt jenes in keiner Weise[.] Er hat keine M6glichkeit, in einer das Gesetz selbst treffenden Weise darauf zu reagieren, wie
doch der armseligste Sklave es noch immer in irgend einem MaEe seinem
Herrn gegenuber kann.4

De wetgever heeft de werkgever door middel van de Arbowet- en regelgeving een aantal verplichtingen opgelegd. Voor zaken die niet in de Arbowet- en regelgeving zijn geregeld (zoals werkdruk) dient de werkgever
daar zorg voor te dragen, indien deze de veiligheid en gezondheid van de
werknemer schaden (zorgbepaling art. 3 Arbowet I998).
De relaties tussen de werkgever en werknemer, en tussen de arbodienst
en de werkgever worden vrijwillig aangegaan. In de afgesloten overeenkomsten worden de verplichtingen en de rechten van de partijen geformuleerd oftewel met welke belangen rekening worden gehouden. De
relatie tussen de werkgever en de Arbeidsinspectie wordt meer gekenmerkt door de Arbowet I998. In deze relatie is geen overeenkomst aanwezig waarin de wederzijdse belangen zijn opgenomen. De belangen die
een rol spelen in deze relatie vloeien voort uit de Arbowet I998 en diens
regelingen.
In de volgende paragraaf zal verband worden gelegd tussen het element
vrijwilligheid en wederkerigheid.

3.3.1 De vnywilligheid als element van wederkerigheid

Bij de partijen die vrijwillig een relatie met elkaar aangaan, impliceert de
vrijwilligheid dat er sprake is van een zekere wederkerigheid. De partijen
erkennen de afspraken die ze onderling maken met inbegrip van de belangen en positie van de ander.
In de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer zijn de
rechten en plichten van beide partijen geformuleerd. De wederkerigheid
in deze relatie uit zich ook via de beginselen van goed ondernemerschap46, zoals goed werkgever- en werknemerschap. Volgens de Ho44

Simmel onderscheidt in zijn Ober- und Unterordnung drie soorten autoriteit:

- autoriteit door een individu
- autoriteit door een Fjoip uitgeoefend

- autoriteit, uitgeoefend door

een onpersoonlijk oblecti«beginsel ofrecht.
Simmel, 'Oberordnung und Unterordnung', in: Soziologie. Untersuchungen tiber die
Formen der Versellschajiung, Leipzig: Duncker & Humblot I908.
45 Ibid..p· 197·
46 Zie P.F. van der Heilden, 'Algemene beginselen van behoorlijk ondernemerschap',
Nederlands«luristenblad I984, nr. 44, P· 1385-I39I
G.

158

THEORIE EN PRAKTI IK

ge Raad in het arrest Van der Lely/Taxi Hofman47 is de waarde van contractuele clausules relatief. De wederkerige arbeidsbetrekking moet in
zijn geheel beschouwd worden.
De overeenkomst tussen de werkgever en de arbodienst wordt tevens gekenmerkt door een zekere wederkerigheid. In deze overeenkomst wordt
aangegeven op welke diensten aanspraak wordt gemaakt en welke kosten
dit met zich mee brengt. Een aantal (grote) bedrijven sluit een raamovereenkomst af met de arbodienst. De raamovereenkomst wordt voor een
bepaalde tijd afgesloten met de gewenste dienstverlening en de daarbij
behorende tarieven worden weergegeven.

Bij de relaties die niet gebaseerd zijn op een (vrijwillige) overeenkomst is
de wederkerigheid minder sterk of in het geheel niet aanwezig. Bij de relatie tussen de werkgever en de Arbeidsinspectie is er geen overeenkomst
voorhanden. In deze relatie worden de belangen van de ander minder erkend. De Arbeidsinspectie weet dat de werkgever economische belangen
heeft, maar dit speelt bij de belangen die de Arbeidsinspectie dient af te
wegen vaak een onderschikte rol. De handhavingstaak heeft voor de Arbeidsinspectie de overhand. De Arbeidsinspectie is van mening dat zij er
alleen op toe moet zien dat de wet- en regelgeving worden nageleefd. De
verplichtingen (en belangen) die uit de wet- en regelgeving voortvloeien
zijn voor de Arbeidsinspectie doorslaggevend en niet de belangen van de
werkgever. De werkgever weet dat toezicht en naleving van de Arbowetgeving en -regelgeving tot het takenpakket van de Arbeidsinspectie behoort, maar vindt dat de regels niet strikt dienen te worden toegepast en
dat er naar de praktijk moet worden gekeken.
De positie van de wetgever is gecompliceerder. Zoals reeds gezegd, is de
wetgever een institutie waar het proces van wet- en regelgeving plaatsvindt. Het resultaat van deze institutie en procedure uit zich via de weten regelgeving. Hierin zijn de doelen van de wetgever geformuleerd en
vaak ook de 'wegen' waarlangs die doelen dienen te worden bereikt. De
wetgever heeft bij de totstandkomingsprocedure van wet- en regelgeving
de nodige belangen afgewogen. Zo is er bij de totstandkoming van de
Arbeidsomstandighedenwet I998 overleg gevoerd met vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Men kan stellen dat op
macro-niveau wel sprake is van wederkerigheid omdat daar rekening
wordt gehouden met de belangen en positie van de ander. Op micro47 De Hoge Raad oordeelde dat werkgever en werknemer over en weer verplicht zijn
zich als goed werkgever en werknemer te gedragen en zulks brengt wat betreft de
werknemer mee dat hij op redeliike voorstellen van de werkgever, verband houdende
met gewijzigde omstandigheden in het werk in het algemeen positief behoort in te
gaan en dergelijke voorstellen alleen mag afwilzen indien aanvaarding ervan redelijkerwiis niet van hem kan worden gevergd. HR 26 juni I998. JAR 1998/I99.
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niveau (zoals bedrijfsniveau) is hier minder sprake van aangezien de weten regelgeving vast is komen te staan en de bedrijven meer uitvoering
geven aan de wet- en regelgeving. De open normen in de desbetreffende
wet- en regelgeving bieden de actoren op bedrijfsniveau wel de
mogelijkheden om deze naar hun omgeving in te kleden. Of de bedrijven daadwerkelijk de open normen binnen hun bedrijf inkleden en toepassen, is
een andere vraag. Deze vraag hangt samen met het
onderwerp omtrent
interpretatiegemeenschappen dat in paragraaf 2 aan bod is gekomen.

Uit het voorgaande blijkt dat de vrijwilligheid om een bepaalde relatie aan

te gaan bepalend is voor de aanwezigheid van
wederkerigheid. Doordat
actoren vrijwillig de relatie aangaan zullen ze eerder rekening houden
met de belangen en de positie van de ander. De wederkerigheid vindt
plaats tussen twee of meerdere actoren. Tevens kunnen actoren die een
vrijwillige relatie aangaan zelf bepalen met welke belangen de ander rekening dient te houden. Bij relaties die niet op vrijwillige basis zijn aangegaan worden de belangen waar de ander rekening dient te houden
eenzijdig opgelegd. Er is 66n partij die bepaalt welke belangen een rol
spelen en welke belangen minder relevant zijn. Deze relaties worden genormeerd door geschreven en ongeschreven recht. In de relatie tussen de
Arbeidsinspectie en werkgever is het de Arbeidsinspectie die aan de hand
van de Arbeidsomstandighedenwet I998 bepaalt welke belangen worden
behartigd en welke belangen achterwege blijven. In de relatie tussen de
werkgever en wetgever speelt zich een gelijksoortige situatie af. In de tot-

standkomingsprocedure van wetgeving kunnen belangenorganisaties
hun belangen uiten zodat hun belangen worden meegenomen, maar uiteindelijk wordt door de wetgever (of liever gezegd: de procedure met diverse actoren) bepaald welke belangen in de
wetgeving worden
opgenomen en beschermd.

3.4 Prestaties
De prestaties die worden geleverd in de relaties tussen de werkgever en
de werknemer, en tussen de werkgever en de arbodienst zijn gelijk in
waarde. De werknemer voert werkzaamheden voor de onderneming uit
en ontvangt als tegenprestatie loon. De werkgever dient tevens te investeren in voorzieningen die de werknemer een veilige en gezonde werkplek
garanderen. De werknemer dient met deze voorzieningen zorgvuldig om
te gaan.
De arbodienst voert opdrachten van de werkgever uit en begeleidt de
werknemer in zijn ziektetraject. Als tegenprestatie voor deze dienstverlening ontvangt de arbodienst betaling. Een aantal bedrijven heeft het idee
dat de prestaties die onder andere de arbodienst verricht niet
gelijk zijn
aan de prestaties van een onderneming. Dit verschil is
gevoelsmatig, de
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instellingen waarnaar wordt verwezen zijn uitvoeringsinstanties en qua
werkzaamheden niet te vergelijken met de ondernemingen zelve.
De prestaties die de Arbeidsinspectie en de wetgever uitvoeren zijn mijns
inziens niet in waarde gelijk met de prestaties die de werkgever moet leveren. De Arbeidsinspectie eist van de werkgever dat hij zich aan de weten regelgeving houdt. De Arbeidsinspectie is de werkgever geen prestatie
verschuldigd. De inspectie is een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister c.q. de Staatssecretaris van
SZW is verantwoordelijk voor de Arbeidsinspectie.
De wetgever heeft de mogelijkheid om wet- en regelgeving op te stellen
en verwacht van de normadressaten dat zij de wet- en regelgeving naleven. De normadressaten verwachten van de wetgever dat hij goede wetgeving maakt.48 In theorie kunnen deze wederzijdse verwachtingen
worden gesteld, maar in de praktijk zijn deze wederzijdse verwachtingen
minder zichtbaar. De wederzijdse verplichtingen tussen wetgever en
burger zijn meer moreel van aard. De verwachting die de wetgever stelt,
wordt kracht bijgezet door bepaalde sancties te verbinden aan de nietnaleving van de wet- en regelgeving. Zoals uit het onderzoek van de economen Viscusi en Zeckhauser49 blijkt, is het stellen van sancties nog
geen garantie dat de regels zullen worden nage]eefd.
De normadressaten kunnen hun invloed uitoefenen door de volksvertegenwoordiging te kiezen die hen vertegenwoordigt. Maar de normadressaten kunnen slechts eens per vier jaar hun volksvertegenwoordiger
kiezen. Bij de totstandkoming van wet- en regelgeving worden vaak intermediaire groeperingen geraadpleegd en zij worden als vertegenwoordigers gezien van hun achterban. De wetgever weegt de belangen van de
intermediaire groepringen af in het licht van het algemeen belang. Is
wetgeving eenmaal tot stand gekomen, dan kunnen de normadressaten
hierop geen invloed meer op uitoefenen en moeten ze roeien met de
riemen die ze hebben.
Bij open normen is de situatie genuanceerder. Het kenmerkende element van open normen is dat zij nadere invulling behoeven. Indien de
open normen in de wet- en regelgeving zijn geformuleerd, betekent dit
dat zij na hun inwerkingtreding in de praktijk dienen te worden uitgewerkt. De praktijk kan zeer varieren: van uitvoeringsinstanties tot ondernemingen. In de communicatieve benadering van wetgeving worden de
actoren die nadere invulling en uitwerking geven aan open (aspiratieve)
48 De rechtsfilosoof Lon Fuller heeft 8 eisen geformuleerd waaraan wetgeving idealiter
moet voldoen. L.L. Fuller, The morality of law. New Haven, Conn.: Yale University
Press 1969 p. 39·
49 W.K. Viscusi en J. Zeckhauser. 'Optimal standards with incomplete enforcement'.
Public Policy I979, Vol. 27, nr. 4
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normen ook wel interpretatiegemeenschappen genoemd. Dit begrip is in
paragraaf 2 aan de hand van de gevormde theorie omtrent interpretatiegemeenschappen en de casestudy behandeld.
Typen relaties en gradaties van wederkerigheid

3.5

3·5·1

Typen relaties in de casestudy Arbeidsomstandighedenwet 1998

In de relatie tussen de werkgever en werknemer is er zowel sprake van
een economische als een sociale ruilrelatie.5° De economische ruilrelatie
is gebaseerd op ruil van arbeid, waarvan de waarde op geobjectiveerde
wijze is uitgedrukt namelijk in geld. De sociale ruilrelatie tussen de
werkgever en de werknemer uit zich door eigenschappen zoals status,
prestige en 'sociale beloningen'. In deze relatie wordt er rekening gehouden met de belangen van de ander. De partijen zijn van elkaar afhankelijk. Zowel de economische als de sociale ruilrelatie geschiedt op
vrijwillige basis.
De relatie tussen de werkgever en de arbodienst is tevens een economische ruilrelatie. Deze ruilrelatie is gebaseerd op ruil van diensten tegen
betaling. Van een sociale ruilrelatie is minder sprake doordat beloning in
prestige of status niet plaatsvindt.
In de relatie tussen de werkgever en Arbeidsinspectie is geen sprake van
een ruilrelatie. Er is geen sprake van een economische ruilrelatie aangezien er geen ruil plaatsvindt waarvan de waarde op een geobjectiveerde
wijze (in geld) is uitgedrukt. Deze relatie wordt hoofdzakelijk bepaald
door de aanwezigheid van rechtsnormen; het is een
rechtsbetrekking. De
Duitse rechtsgeleerde Norbert Achterberg heeft onder andere in zijn

boek Die Rechtsordnung als Rechtsverhaltnisordnungs, gesteld dat de rechtsorde als een geheel van rechtsbetrekkingen moet worden beschouwd.
Rechtssubjecten staan in deze optiek in steeds verschillende rechtsbetrekkingen tot elkaar. De rechtsbetrekkingen binnen de rechtsorde zijn
"

rechtsnormgestalteter Beziehungen zwischen zwei oder mehreren Subjekten als deren Endpunkten."52 De rechtsbetrekkingen worden uitsluitend bepaald door de aanwezigheid van rechtsnormen en de subjecten in
een dergelijke rechtsbetrekking worden rechtssubjecten. In de relatie tussen werkgever en Arbeidsinspectie wordt door de wet- en regelgeving bepaald welke belangen een rol spelen. De Arbeidsinspectie is bij zijn
handelingen wel gehouden aan de beginselen van behoorlijk bestuur. Zo
dient de Arbeidsinspectie niet willekeurig te handelen en de beginselen
en staat. Em sociologische verkenning van
sociale, politieke en
rechtsbetrekkingen, Voorstudies en achtergrond Wetenschappeliike Raad voor het Regerings-

50 W.G.M. Salet, Om red:t

beleid (V 83), Den Haag: Sdu uitgeverij 1994.

5' N. Achterberg, Die Rtchtsordnung als Rechtsverhaltnisordnung, Berlijn: Duncker &
Humblot I982.

5. Ibid., p. 31, 87·
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van zorgvuldigheid en evenredigheid in acht te nemen. In de memorie
van toelichting van de Algemene wet bestuursrecht wordt de rechtsbetrekking tussen bestuur en burger als volgt omschreven:
(...) een rechtsbetrekking tussen weliswaar naar hun aard verschillende partijen - omdat het bestuur het algemeen belang vertegenwoordigt en daarbij
dienstbaar is aan de uitvoering van democratische genomen besluiten, terwijl
de wederpartij een individueel belang naar eigen inzicht mag behartigen maar toch een rechtsbetrekking waarin beide partijen in een wederkerige relatie tot elkaar staan, zodat zij rekening moeten houden met de positie en de
belangen van de andere partij.Si

Het type relatie tussen de verschillende actoren kan van invloed zijn op
de aanwezigheid van wederkerigheid. Het kan de mate van wederkerigheid tussen de actoren bepalen. In de volgende paragraaf zal de gradaties
van wederkerigheid bij de verschillende typen relaties worden besproken.
3.5.2 Gradaties van wederkgrigheid

In hoofdstuk 3 (wederkerigheid) is gesteld dat de wederkerigheid afhankelijk is van het type relatie waarin het zich afspeelt. De mate c.q. gradatie van wederkerigheid kan per relatie verschillen; de wederkerigheid in
de ene relatie kan diepgaander zijn dan de wederkerigheid in de andere
relatie. Deze verschillende gradaties zijn terug te vinden in de casestudy.
De vrijwilligheid en de directe (afhankelijke) relatie bepalen de gradatie
van wederkerigheid.

Uit de casestudy komt naar voren dat de hoogste gradatie van wederkerigheid is terug te vinden in de relatie tussen werkgever en werknemer.
Het betreft hier een sociaal-economische relatie. De partijen zijn vrijwillig deze relatie aangegaan en hebben baat bij het aangaan van de arbeidsrechtelijke relatie. De werknemer krijgt loon voor zijn verrichte arbeid bij
de onderneming en de werkgever kan door de verrichte arbeid van zijn
werknemer(s) omzet maken (economische ruilrelatie). Het sociale aspect
speelt in deze relatie ook een rol (sociale ruilrelatie). Dit aspect kan tot uiting komen doordat de werknemer genoegdoening ervaart in het verrichten van werkzaamheden (prestige) en loyaliteit ondervindt voor de
onderneming. De werkgever kan als blijk voor waardering de werknemer
belonen door het verlenen van status of zelfs 'schouderklopjes'.
In het geval van de arbodienst en de werkgever is hun relatie gebaseerd
op een overeenkomst. Tot I juli 2005 was deze overeenkomst een verplicht onderdeel van de Arbeidsomstandighedenwet I998. Van een vrij.
willige overeenkomst was nauwelijks sprake. Sinds I juli 2005 is de

51 Kamerstukken II I988/89, 21 22I, nr. 3, P· 12 (MvT)
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verplichte aansluiting bij een arbodienst gewijzigd. De onderneming
heeft de vrije keuze om te bepalen bij welke arbodienst zij aangesloten
wil worden en van welke diensten gebruik wordt gemaakt. De partijen in
deze relatie zijn door de systematiek van de arbeidsomstandigheden van
elkaar afhankelijk gemaakt, met name bij ziekte van werknemers. Er is
dus sprake van een rechtsbetrekking. De relatie tussen de werkgever en
arbodienst is tevens een economische betrekking. De actoren sluiten een
overeenkomst af waarin wordt bepaald van welke diensten tegen welke
tarieven worden gebruikt. Door de sterke aanwezigheid van de economische belangen tussen de actoren is de wederkerigheid slechts zakelijk en
minder vergaand in vergelijking met de relatie tussen de werkgever en de
werknemer. Door het zakelijke aspect van wederkerigheid wordt er wel
met de belangen van de ander rekening gehouden, maar meer vanwege
vervlechting met het eigen belang.

In de relatie tussen de Arbeidsinspectie en werkgever kan niet gesproken
worden van een economische of een sociale ruilrelatie. Deze relatie is gefundeerd op het systeem van het recht of nog specifieker geformuleerd
op het systeem van de arbowetgeving en arboregelgeving. Het betreft hier
een rechtsbetrekking tussen 'bestuur en burger' (in ruime zin). De relatie
tussen de arbodienst en de werkgever berust eveneens op de systematiek
van de arbeidsomstandigheden, maar doordat er economische aspecten
c.q. belangen van de partijen aan deze relatie zijn verbonden, is hier wel
sprake van een economische ruilrelatie. Een economische of sociale afhankelijkheid van de Arbeidsinspectie en de werkgever ontbreekt. Er is
geen economisch verband omdat er in deze relatie geen uitwisseling van
goederen of diensten plaatsvindt. Een sociale relatie ontbreekt hier eveneens. De Arbeidsinspectie verleent de werkgever geen sociale beloning
(status e.d.) en vice versa. In deze relatie wordt er een selectie gemaakt
met welke belangen wel en welke belangen geen rekening worden gehouden. De belangen die uit de wet voortvloeien (zoals een veilige werkomgeving) zijn voor de Arbeidsinspectie doorslaggevend. De belangen
van de werkgever (zoals voortgang van de onderneming) spelen een ondergeschikte rol voor de Arbeidsinspectie. De beginselen van behoorlijk
bestuur vormen een tegenwicht in deze 'top-down' verhouding. De gradatie van wederkerigheid is in deze relatie lager in vergelijking met de
wederkerigheid tussen de arbodienst en werkgever.
Zoals eerder is besproken, is de relatie tussen de wetgever en werkgever
een complexe relatie. De wederkerigheid in deze relatie is tevens een
rechtsbetrekking, maar een rechtsbetrekking die gebaseerd is op moraliteit. Deze relatie wordt niet zozeer gekenmerkt door concrete rechtsnormen, maar door de ongeschreven 'norm': de morele verplichting van de
wetgever om goed te regelen en de morele verplichting van de burger om
wetten te gehoorzamen
zoals Fuller stelt. Deze verplichting vloeit uit
-
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het feit dat (rechts)subjecten een onderdeel vormen van een
maatschappij en diens rechtsorde. Dit type wederkerigheid vormt een minimale basis voor het functioneren van een rechtsorde en is tevens de laagste
gradatie van wederkerigheid.

De gradaties van wederkerigheid wordt bepaald door het type relatie
(economische relatie, sociale relatie of rechtsbetrekking) en de mate
waarin deze relaties vrijwillig zijn aangegaan. De wederkeri
gheid in sociaal-economische relatie is groter dan relaties die alleen
op economische
gronden zijn gefundeerd. In economische relaties zijn meer wederkerige
elementen - met name het element vrijwilligheid - aanwezig in
vergelijking met rechtsbetrekkingen. Het is een glijdende schaal.
3.6

Tot slot

Het begrip wederkerigheid is in deze dissertatie als
volgt geformuleerd:
de erkenning van elkaars basale verplichting, waarbij met andermans positie
en belangen rekening gehouden wordt. De casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998 omvat zowel economische aspecten
(bedrijfsleven) als juridische aspecten (open, aspiratieve normen van
Arbowet I998). Het
interessante van de casestudy is dat deze het spanningsveld tussen de
economische en juridische context illustreert. De verschillende actoren
binnen het gebied van de arbeidsomstandigheden staan in verschillende
relaties tot elkaar en streven verschillende belangen na. De mate van wederkerigheid verschilt per relatie. De mate van wederkerigheid wordt bepaald door het type relatie die actoren met elkaar hebben en of deze

relaties op vrijwillige basis zijn aangegaan.
Waar de relaties gebaseerd zijn op een vrijwillige overeenkomst,
waarbij
de prestaties gelijk in waarde zijn, is de
wederkerigheid eerder aanwezig.
Bijvoorbeeld de arbeidsrechtelijke relatie tussen de werkgever en de
werknemer. In dergelijke relaties wordt er rekening gehouden
met de belangen en de positie van de ander.
Waar in de relaties het element van vrijwilligheid minder
aanwezig is, is
de wederkerigheid minder sterk aanwezig
. In die relaties wordt minder
rekening gehouden met de belangen van de ander. De relatie is meer 'top
down' van aard: de verplichtingen dienen uitgevoerd te worden en er is
weinig ruimte voor overleg. De relatie tussen de werkgever en de Arbeidsinspectie is hier een voorbeeld van.

4 Conclusie
De kenmerkende elementen van de begrippen wederkerigheid en interpretatiegemeenschap zijn in de casestudy Arbeidsomstandighedenwet

I998 herkenbaar. In paragraaf

2 stond

het begrip interpretatiegemeen-

schap centraal en is aan de hand van de elementen van diversiteit de ca165
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sestudy behandeld. In deze paragraaf werden twee leidende vragen gesteld: welke bgdrage de actoren in de casestudy leveren aan de nadere uitwerking van open normen en of deze actoren gen interpretatiegemeenschap zijn
zoals eerder in hoofilstuk 2 is ged€finieerd. In paragraaf 3 zijn de verschillende relaties binnen de casestudy behandeld en is er nagegaan in hoeverre er
sprake is van een wederkerige relatie tussen de actoren. Hierna worden de bevindingen per begrip behandeld.

Interpretatiegemeenschap
De wetgever beoogde met de Arbeidsomstandighedenwet I998 de samenwerking tussen de werkgever en de werknemer te stimuleren. De
werkgever en de werknemer dienen meer preventieve maatregelen te
nemen om arborisico's te voorkomen en de arbeidsomstandigheden op
de werkvloer te verbeteren. Een interpretatiegemeenschap heeft de taak
om de open (aspiratieve) normen verder uit te werken. ZDn de actoren in
de casestudy Arbeidsomstandighedenwet 1998 een interpretatiegemeenschap?
Is het een verband van actoren dat zich bezig houdt met de nadere invulling,

uitwerking en uitvoering van open normen?
Een eenduidig antwoord is moeilijk te geven. De actoren dragen op een
indirecte wijze bij aan de nadere uitwerking van open normen. Zij doen
dit echter niet op een actieve wijze, maar zij handelen op een pragmatische manier.

Uit de casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998 blijkt dat werkgevers
een goede en veilige werkomgeving belangrijk vinden. Maar de verwezenlijking van deze ideele doelstelling is aan de realiteit van de ondernemingen blootgesteld. De ondernemingen hebben te maken met een
dynamische omgeving waarbij zij zich snel aan moeten passen aan de
economische en technologische ontwikkelingen. De activiteit van de ondernemingen omtrent open (aspiratieve) normen wordt gekenmerkt door
pragmatisme: de werkgever reageert op signalen die hij van de werknemer
krijgt en gaat vervolgens na wat de signalen inhouden en of er een oplossing moet komen. De werkgever gaat meer probleemgericht te werk dan
beleidsmatig. De geringe activiteit van de werkgever heeft mijns inziens
te maken met de elementen van diversiteit, in het bijzonder met de belangen en de affiniteit met (open) normen.
Doordat er verschillende belangen een rol spelen, komen deze belangen
ook terug bij de overlegvoering tussen verschillende actoren. De ondernemingsraad binnen een onderneming heeft weinig (doorslaggevende)
inbreng in de bedrijfsvoering. De leidinggevende(n) zijn bij het overleg
van de ondernemingsraadleden niet aanwezig en het overleg van de ondernemingsraad bestaat voornamelijk uit het beoordelen van het uit te
voeren beleid. De eigen inbreng van de ondernemingsraad is beperkt. De
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werkgever blijft het slotwoord houden, dat wil zeggen dat de belangen
van de werkgever de overhand kunnen hebben.
Verder hebben werkgevers weinig affiniteit met de open normen. Dit is
ten dele te verklaren doordat de werkgever moeite heeft om de open
normen te concretiseren en vervolgens te operationaliseren. Zij missen
op dit gebied de nodige ervaring om hieraan gehoor te geven. Een aantal
werkgevers heeft dit probleem als volgt geformuleerd:
Bij een systeem waarin alles is beschreven, wist je allemaal wel wat je wel en

niet mocht. Het is niet zo makkelijk om op zulke gebieden invulling te gaan
geven in le eigen ruimte en waar de belevingen gewoon heel erg subjectief
zijn. 54

Regeltjes moet je kunnen hanteren zoals de omgeving dat toestaat. Dat moet
je niet vastleggen. Het gevaar is datgene die dat moeten beoordelen ofcontro-

leren, dat ook wel moeten kunnen. Je kunt niet zomaar zeggen van: 'je hebt
het eerst volgens de regeltjes gedaan, ga jij het nou maar eens even op een
andere manier beoordelen'. Ik denk dat het bedrijfsleven een grotere schakeling nodig heeft om dat te kunnen bevatten.55

Ondanks het feit dat ondernemingen niet weten hoe zij open normen
moeten concretiseren en operationaliseren, geven zij te kennen dat hun
voorkeur uitgaat naar open normen. De ondernemingen associaren concretere normen namelijk met bureaucratie en hogere administratieve lasten. Ondanks het feit dat de ondernemingen een voorkeur hebben voor
open normen, hebben zij tevens behoefte aan duidelijke marges waarbinnen zij moeten functioneren. Zij willen gewoon weten wat zij moeten
doen volgens de wet en wat zij niet mogen doen. Dit duidt erop dat de
ondernemingen eigenlijk concrete normen willen hebben waaruit blijkt
wat hun verplichtingen zijn en aan welke vereisten zij moeten voldoen
om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze veronderstelling wordt
tevens onderbouwd door het feit dat ondernemingen controle belangrijk
vinden: controle op (concrete) verplichtingen en controle op de vrijheid
om open normen in te vullen. Aan de andere kant willen ze ook geen
strikte normen aangezien zij dit associeren met bureaucratie en hogere
administratieve lasten.
De arbodienst en de Arbeidsinspectie hebben mijns inziens indirect inVloed op de invulling, uitwerking en uitvoering van open (aspiratieve)
normen. Doordat de instellingen advies verlenen c.q. handhaven met betrekking tot het arbobeleid van het bedrij f wordt het bedrij f (indirect) gestuurd. Het advies dat de arbodienst verleent omtrent de arborisico's kan
54
55

Senior adviseur P&0 NS.
Manager operationele zaken Rotax.
I67

HOOFDSTUK 6

doorwerken binnen het bedrijf. Het bedrijf kan namelijk het advies van
de arbodienst overnemen. Dit geldt ook voor de
handhaving door de Arbeidsinspectie. Doordat de Arbeidsinspectie tekortkomingen constateert
en deze door het bedrijf dienen te worden hersteld, geeft de Arbeidsinspectie sturing in de zin dat de Arbeidsinspectie aangeeft welke tekortkoming dient te worden hersteld en welke mankementen zich in de
huidige situatie voordoen. Het bedrijf kan vervolgens, eventueel met behulp van het advies van de arbodienst, de tekortkoming herstellen.
De arbodienst en de Arbeidsinspectie leggen beide de verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden binnen een onderneming bij de
werkgever. Zij handelen in zekere zin ook pragmatisch:
- De arbodienst reageert in feite slechts op signalen die naar voren
komen naar aanleiding van een onderzoek onder werknemers. Er
dient echter een nuance te worden aangebracht; de arbodienst kijkt
bij dergelijke onderzoeken naar de gehele organisatie of afdeling
en er kan nog een preventieve werking van uitgaan, zodat het arborisico tijdig wordt ondervangen;
- De Arbeidsinspectie reageert bij zijn reactieve werkzaamheden op
signalen uit het bedrijfsleven aan de hand van klachten en/of ongevallen. Op basis van deze signalen handelt de Arbeidsinspectie.
Indien zich een (on)geval voordoet bij een onderneming wordt er door de
arbodienst en de Arbeidsinspectie gehandeld. Dus de werkgever
of werknemer trekt aan de bel. De methoden interviews en vragenlijsten, die zowel door de arbodienst als de Arbeidsinspectie worden gehanteer
d bij (de
invulling van) open normen, zijn ook gericht op een situatie die zich op
dat moment voordoet en zijn sterk afhankelijk van de subjectieve
belevingen van de werknemers.

Nu terugkomend op de probleemstelling omtrent het begrip interpretatiegemeenschap: zijn de actoren in de casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998 een interpretatiegemeenschap? Doordat de actoren meer
pragmatisch handelen dan actief nadere uitwerking geven aan open
normen, tendeer ik de vraag negatief te beantwoorden. Een interpretatiegemeenschap dient actief en in samenwerking met anderen de open
normen in te vullen, uit te werken en uit te voeren. In de casestudy ligt
de nadruk op uitvoering naar de gegeven omstandigheid en niet op de invulling en uitwerking van open normen. Dit is mijns inziens onvoldoende
om aan het onderliggend idee van de communicatieve benadering van
wetgeven gehoor te geven: de vervaardigde open normen door de wetgever dienen in "dialoog met de verschillende juridische, politieke en maatschappelijke actoren

verder ontwikkeld te wordm" [cursivering, AA].56 Hier is

56 W.J. Witteveen & B.M.J. van Klink, De sociale rechtsstaat voorbif. Twee ontwerpen voor
het huis van de rechtsstaat, WRR Voorstudies en achtergronden (V 116), Den Haag: Sdu
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een verschil zichtbaar met bijvoorbeeld een rechter. Een rechter is volonderdeel van - een interpretatiegemeengens de definitie eveneens
zich
rechter
houdt
een
bezig met de nader uitwerking van open
schap:
normen. Een rechter is actief bezig om open normen meer te concretise-

ren, hij doet dit weliswaar op basis van een zaak die hij onder ogen krijgt
maar doordat andere rechters hierop voortbouwen is er een voortdurende
ontwikkeling. De jurisprudentie is het product van een dergelijke ontwikkeling.
Wederkerigheid
Op het gebied van de arbeidsomstandigheden zijn er verschillende relaties aanwezig. In hoeverre is er binnen de verschillende relaties sprake
van een wederkerige relatie? Om deze vraag te beantwoorden is er per relatie nagegaan wat de reden is geweest voor het aangaan van een dergelijke relatie. Hiervoor zijn de theoretische elementen uit het hoofdstuk
wederkerigheid als uitgangspunt genomen, waarbij de nadruk ligt op de
vrijwilligheid. Tevens zijn de verschillende t>pen relaties (economische
ruilrelatie, sociale ruilrelatie en rechtsbetrekking) behandeld. Indien de
actoren op vrijwillige basis een duurzame relatie aangaan, zijn deze actoren bereid om de belangen en positie van de ander te respecteren en
hebben de actoren in het algemeen een relatie die gebaseerd is op vertrouwen.

Hierna zullen de elementen vrijwilligheid en de gradaties van wederkerigheid nogmaals het revue passeren.
Vn)willigheid

In de casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998 komt de variant van
wederkerigheid, die gebaseerd is op een duurzame en een vrijwillige basis, terug in de relatie tussen de werkgever en de werknemer. Deze verhouding is arbeidsrechtelijk van aard. De werkgever en werknemer

hebben dagelijks met elkaar van doen en dienen zich als goed werkgever
en goed werknemer te gedragen. Hun collectief belang is een gezonde
onderneming. De afhankelijkheid tussen de werkgever en werknemer is
nauw verbonden met duurzaamheid en voortgang van de onderneming
en is derhalve meer gebaseerd op het interne systeem van de onderne-

ming.

De contacten tussen een onderneming en een arbodienst verlopen in het
algemeen via de bedrijfsarts. De bedrijfsarts begeleidt de zieke werknemers in hun ziektetraject en bij hun reintegratie. De werkgever heeft met
de arbodienst een contractuele relatie waarin is beschreven wat van de
wederpartij verwacht wordt. De wederkerigheid is aanwezig, maar in vergelijking met de relatie tussen de werkgever en de werknemer is deze

2002, p. 193
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minder sterk. De partijen zijn in zekere mate van elkaar afhankelijk,
maar deze afhankelijkheid is gebaseerd op het systeem van de arbeidsomstandigheden. Deze afhankelijkheid is niet inherent aan de onderneming zelve, maar aan het wettelijke systeem van de
arbeidsomstandigheden.
De relatie tussen een werkgever en de Arbeidsinspectie is een relatie die
niet op vrijwillige basis is aangegaan. Deze relatie is een rechtsbetrekking: de relatie wordt hoofdzakelijk bepaald door de aanwezigheid van
rechtsnormen. De Arbeidsinspectie is een toezichts- en handhavingsinstantie die onder andere controle uitoefent op de naleving van wettelijke
regels omtrent arbeidsomstandigheden. De belangen van de werkgever
zijn voor de Arbeidsinspectie bij de uitoefening van zijn taken niet direct
relevant. Wel dient de Arbeidsinspectie de beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen. De relatie is meer 'top down' van aard: de verplichtingen dienen uitgevoerd te worden en er is weinig ruimte voor
overleg. De Arbeidsinspectie is niet van de werkgever afhankelijk om zijn
werkzaamheden uit te kunnen voeren. De werkgever is in zijn dagelijkse
bedrijfsvoering ook niet afhankelijk van de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie kan slechts invloed hebben op de bedrijfsvoering van een onderneming op het moment dat hij van oordeel is dat bepaalde activiteiten
gestaakt moeten worden of bepaalde maatregelen genomen moeten worden in verband met de veiligheid. Bijvoorbeeld het handhavingsmiddel
om een machine stil te leggen is een middel dat in uiterste gevallen gebruikt wordt; het wordt pas gebruikt als het evident is dat er een groot gevaar aanwezig is.
In het geval van de wetgever is de wederkerigheid moeilijker te traceren.
Het direct contact tussen de werkgever en de wetgever ontbreekt. Wetgeving is een procedure met diverse actoren die gevolgd wordt voor de totstandkoming van wet- en regelgeving en kan niet gepersonifieerd
worden. Gedurende de totstandkomingprocedure van een wetgeving
worden vaak intermediaire groeperingen geraadpleegd en zij worden als
vertegenwoordigers gezien van hun achterban. De wetgever weegt de belangen van de intermediaire groepringen af in het licht van het algemeen
belang. Na de vaststelling en inwerkingtreding van een wet- of regelgeving zijn de doelen en belangen van de wetgever in de desbetreffende wet
of regeling verwoord. De aanwezigheid van de wetgever uit zich in zekere
zin via de wet- en regelgeving. In het geval van de casestudy is dat de Arbeidsomstandighedenwet I998. In de Arbowet I998 worden verplichtingen en doeleinden verwoord die tot de verschillende actoren zijn gericht.
De wederkerigheid in deze relatie is gelegen in wat Fuller noemt: de verplichting van de wetgever om goede wetgeving te maken en de verplichting van de burger om de wetgeving te gehoorzamen. De wederkerigheid
binnen het recht dient als minimale basis wil een rechtsorde functioneren. Het creeert 'orde' binnen het recht: zonder het minimumvereiste
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van wederkerigheid houdt niemand zich aan de regels en streeft een ieder zijn eigen belang na. Zonder de wederkerigheid is een samenleving
niet mogelijk. Fuller formuleert de noodzakelijkheid van het verplichtende element van wederkerigheid als volgt: "It lays down the basic rules
without which an ordered society is impossible, or without which an ordered society directed toward certain specific goals must fail of its
mark".57
Gradaties wederkerigheid en typen relaties

In de casestudy zijn verschillende gradaties van wederkerigheid terug te
vinden. De vrijwilligheid en de directe (afhankelijke) relatie bepalen de
gradatie van wederkerigheid.
De hoogste gradatie van wederkerigheid is terug te vinden in de relatie
tussen werkgever en werknemer. Het betreft hier een sociaaleconomische relatie. De partijen zijn vrijwillig deze relatie aangegaan en
hebben baat bij het aangaan van de arbeidsrechtelijke relatie. Er is hier
sprake van een sociale relatie aangezien in deze relatie sociale beloningen

(zoals status) een rol spelen.
In het geval van de arbodienst en de werkgever is hun relatie gebaseerd
op een overeenkomst. De partijen in deze relatie zijn door de systematiek
van de arbeidsomstandigheden van elkaar afnankelijk gemaakt, met name bij ziekte van werknemers. In deze relatie is tevens sprake van een
economische relatie, namelijk: verlening van diensten in ruil voor betaling. Het sociale aspect is in deze relatie minder aanwezig. De partijen
zijn sociaal niet afhankelijk van elkaar maar slechts economisch afhankelijk. Door de "afwezigheid van het sociaal (en moreel) aspect" is deze
minder vergaand in vergelijking met de relatie tussen de werkgever en de
werknemer. Door het zakelijke (economische) aspect van wederkerigheid
wordt er wel met de belangen van de ander rekening gehouden, maar
vanwege vervlechting met het eigen belang.
In de relatie tussen de Arbeidsinspectie en werkgever kan er niet gesproken worden van een economische of een sociale ruilrelatie. Deze relatie is
gefundeerd op het systeem van de arbowetgeving en arboregelgeving.
Het betreft hier een rechtsbetrekking tussen 'bestuur en burger' (in ruime zin). De belangen die uit de wet voortvloeien (zoals een veilige werkomgeving) zijn voor de Arbeidsinspectie doorslaggevend. De belangen
van de werkgever (zoals voortgang van de onderneming) spelen een ondergeschikte rol voor de Arbeidsinspectie. De gradatie van wederkerigheid is in deze relatie lager in vergelijking met de wederkerigheid tussen

de arbodienst en werkgever.

57 L. L. Fuller, The morality oflaw, New Haven, Conn.: Yale University Press 1969, p. 5
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De relatie tussen de wetgever en werkgever is een complexe relatie. De
wederkerigheid in deze relatie is tevens een rechtsbetrekking, maar een
rechtsbetrekking die gebaseerd is op moraliteit. Deze morele wederkerigheid bestaat uit: de morele verplichting van de wetgever om goed te
regeren en de morele verplichting van de burger om wetten te gehoorzamen. Dit type wederkerigheid vormt een minimale basis voor het functioneren van een rechtsorde en is tevens de laagste gradatie van
wederkerigheid.

De gradaties van wederkerigheid worden bepaald door het type relatie
(economische relatie, sociale relatie of rechtsbetrekking) en de mate
waarin deze relaties vrijwillig zijn aangegaan. De wederkerigheid in sociaal-economische relatie is hoger dan relaties die alleen op economische
gronden zijn gefundeerd. In (vrijwillige) economische relaties zijn meer
wederkerige elementen aanwezig dan in (genormeerde) rechtsbetrekkingen. Het is een glijdende schaal.

Ter afsluiting
Wat is nu de toepasbaarheid en de toegevoegde waarde van het theoretisch kader omtrent de begrippen wederkerigheid en interpretatiegemeenschap voor de (rechts)theorie en de praktijk?

Om te beginnen met de betekenis voor de communicatieve theorie. In
deze dissertatie is de theorie 'communicatieve benadering van wetgeven'
als uitgangspunt genomen om de werking van open normen in de praktijk te bestuderen. De theorie heeft als doel om door middel van open
normstelling de dialoog in de praktijk voort te zetten nadat de wetgeving
in werking is getreden. Uit de theorie zijn twee elementen gedestilleerd
die van belang kunnen zijn om de werking van open normen in de praktijk beter te begrijpen, namelijk: wederkerigheid en interpretatiegemeenschap. Deze kernbegrippen zijn in de communicatieve benadering van
wetgeving niet nader uitgediept, derhalve is in deze dissertatie gepoogd
om deze kernbegrippen verder te concretiseren. Het ontwikkelde theoretisch kader biedt verdere diepgang voor de (rechts)theorie en eventueel
aanknopingspunten om een kader (verder) te vormen, waarbinnen de
werking van (open) normen in de praktijk kunnen worden bestudeerd en
begrepen.
Wat kan er na de behandeling van de theorie en empirie gezegd worden
over de uitgangspunten van de communicatieve benadering van wetgeving, te weten: voortzetting dialoog en meer aansluiting met de praktijk?
Uiteraard heeft een dergelijke conclusie slechts betrekking op de bevindingen uit de onderzochte casestudy en bedrijven. Gezien de beperkte
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omvang van de casestudy kan er geen algemeen geldende uitspraak worden gedaan.
Het uitgangspunt 'meer dialoog tussen verschillende actoren' is in de casestudy terug te voeren naar 'overleg' tussen de verschillende actoren. Uit
de casestudy komt naar voren dat het overleg dat tussen verschillende actoren wordt gevoerd weinig diepgang toont als het gaat om arbeidsomstandigheden. De ondernemingsraad beoordeelt voornamelijk het uit te
voeren beleid en de eigen inbreng is gering. De machtsverhoudingen
spelen binnen een onderneming een rol. Indien de werkgever andere belangen zwaarder wil (of moet) laten wegen, kunnen deze belangen de
overhand hebben en kan de ondernemingsraad weinig obstakels opwerpen. De directie of de eigenaar heeft uiteindelijk het slotwoord. Het slotwoord heeft de directie of eigenaar ook bij het al dan niet opvolgen van
het advies van de arbodienst. Met de Arbeidsinspectie wordt noch door
de werkgever noch door de arbodienst overleg gevoerd. De Arbeidsinspectie is een toezichthoudende en handhavende instantie.

Door het gebruik van open normstelling wil de wetgever het uitgangspunt 'meer aansluiting met de praktijk' realiseren. Om te onderzoeken of
er in de casestudy daadwerkelijk betere aansluiting plaatsvindt met de
praktijk, is gekeken naar de omgang met open normen door de ondernemingen. De onderzochte ondernemingen hebben een pragmatische
houding als het gaat om open normen zoals werkdruk. De werkgever
past de open norm toe op de omstandigheid van het geval: de werknemer
geeft aan dat hij of zij last heeft van werkdruk en de werkgever probeert
vervolgens de passende oplossing te vinden. Deze handelingswijze wordt
door zowel grote als middelgrote bedrijven gehanteerd. De concretisering

en operationalisering van open normen blijven achterwege; de open
norm blijft een open norm. De ondernemingen voeren geen beleid om
bijvoorbeeld werkdruk te beheersen en te voorkomen. De vraag of open
normen meer aansluiting vinden dan de concretere normen in de Arbeidsomstandighedenwet I998 moet naar mijn mening negatief worden
beantwoord. De verplichtende onderdelen van de Arbeidsomstandighedenwet I998, zoals de risico-inventarisatie en -evaluatie, worden door de
werkgevers binnen hun ondernemingen toegepast en vinden op deze
wijze aansluiting met de praktijk.

Het theoretisch kader omtrent de begrippen wederkerigheid en interpretatiegemeenschap is er niet op gericht om het bedrijfsleven een handleiding te bieden hoe zij met open normen om moeten gaan. De theorie
verduidelijkt slechts het spanningsveld waarmee het bedrijfsleven te
kampen heeft. Voor de wetgever kan de theorie omtrent de begrippen
wederkerigheid en interpretatiegemeenschappen een overzicht bieden
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van de elementen, die een rol kunnen
spelen bij de werking van open

normen in de praktijk.

In het volgende hoofdstuk wordt de conclusie van deze dissertatie behandeld. De theoretische en empirische delen zullen
nogmaals de revue
passeren om vervolgens met een eindconclusie af te sluiten.
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CONCLUSIE:
BESTAAT DE WEDERKERIGE INTERPRETATIEGEMEENSCHAPP

I Inleiding
Zelfregulering is de laatste decennia welhaast een vast bestanddeel geworden in de beleidsvoering van de Nederlandse regering. Deze keuze
voor zelfregulering heeft zijn wortels in de ontevredenheid over de werking van wetgeving in de praktijk. Door meer de nadruk te leggen op het
zelfregulerend vermogen van maatschappelijke groeperingen gaat men
ervan uit dat de regulering beter aansluit op de praktijk van verschillende
maatschappelijke groeperingen. In de rechtssociologie en rechtstheorie
zijn verschillende theorieen ontwikkeld onder welke omstandigheden en
op welke wijze het zelfregulerend vermogen het best kan worden gestimuleerd.

In deze dissertatie is de zogenoemde communicatieve benadering van
wetgeven als uitgangspunt genomen. Uit deze benadering zijn twee onderwerpen nader uitgewerkt, namelijk: interpretatiegemeenschappen en
wederkerigheid. De veronderstelling is dat de nadere uitwerking van deze
beide onderwerpen meer inzicht verschaft in het gebruik van de 'vrijheid'
om open normen in te vullen, uit te werken en uit te voeren. Maken actoren daadwerkelijk gebruik van deze 'vrijheid' om de normen aan hun dagelijkse praktijk aan te passen en toe te passenP Wordt de samenwerking
tussen verschillende actoren door open normstelling werkelijk gestimuleerd? Het onderwerp interpretatiegemeenschap richt zich met name op de
vraag 6f en op welke wijze actoren open normen nader invullen, uitwerken en uitvoeren. Bij het onderwerp wederkerightid is de vraag of er sprake is van een werkelijk wederkerige relatie waardoor de samenwerking
tussen verschillende actoren meer wordt gestimuleerd. In de volgende
paragrafen wordt per begrip een conclusie getrokken, waarna de uitgangspunten van de communicatieve benadering in het licht van de getrokken conclusies worden bezien. De conclusies hebben slechts
betrekking op de casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998 (Arbowet
I998). Er kunnen dus geen algemene uitspraken worden gedaan over
andere sectoren, wetten en ondernemingen. Dit hoofdstuk zal met enkele
meer algemene aandachtspunten voor de keuze van open normstellingen

worden afgesloten.

2 Interpretatiegemeenschap
Het eerste deel van de onderzoeksvraag luidt: hoe worden open normen uitgewerkt door de interpretatiegemeenschap? Om deze vraag te beantwoorden
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is er eerst een theoretisch kader ontwikkeld om vervolgens tot een geschikte definitie te komen omtrent het begrip interpretatiegemeenschap.
De definitie die in deze dissertatie is gehanteerd, is de volgende: een verband van aaoren (personen en instituties) dat zich
bezighoudt met de nadere
invulling, uitwerking en uitvoering van een wet die open normen bevat. Vervolgens is er in de casestudy Arbeidsomstandighedenwet
I998 nagegaan
in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van een interpretatiegemeenschap.
Hiervoor zijn de werkzaamheden en werkwijze van de verschillende actoren op gebied van de arbeidsomstandigheden in kaart gebracht, waarbij
de nadruk ligt op de onderneming. Ik wil nogmaals benadrukken dat de
getrokken bevindingen en conclusies slechts betrekking hebben op de

onderzochte casestudy.

Het antwoord op de vraag of er in de casestudy Arbowet I998 sprake is
van een interpretatiegemeenschap, is: nee. Er is geen sprake van een interpretatiegemeenschap in de zin dat de actoren (actiefj open normen invullen, uitwerken en uitvoeren. Uit de casestudy komt naar voren dat er
weinig gebruik wordt gemaakt van 'de ruimte voor maatwerk'. Deze conclusie is gebaseerd op de bevindingen uit de casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998. Deze bevindingen en mogelijke verklaringen hiervoor
zullen in de volgende paragraafworden besproken.
2.I

Bevindingen en verklaringen met betrekking tot het begrip interpretatiegemeenschap in de casestudy: maatwerk een illusieP

2.1.1 Bevindingen casestudy

De Arbowet I998 heeft mooie doelstellingen voor ogen, onder andere:
meer verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers, maatwerk
voor de onderneming, minder middelvoorschriften, meer doelvoorschriften en minder administratieve lasten. Deze uitgangspunten dienen het
doel om de arbeidsomstandigheden binnen een onderneming te verbeteren en dat op een structurele wijze.
De structurele wijze hangt samen met de preventie van arborisico's. Derhalve is in de Arbowet I998 de verplichting opgenomen om een risicoinventarisatie en -evaluatie (ri&e) en het daarmee samenhangende plan
van aanpak op te stellen. Deze instrumenten dienen per onderneming
opgesteld en bijgesteld te worden zodat de specifieke risico's voor de bedrijfseigen activiteiten in kaart worden gebracht. Dit sluit aan bij het
maatwerk-idee: de instrumenten worden zodanig toegepast dat ze aansluiten op de specifieke elementen van de onderneming. Aan dit 'verplichte maatwerk' voldoet het merendeel van de onderzochte
ondernemingen. Het begrip 'verplicht maatwerk' wekt waarschijnlijk
verwarring. Hoe kan maatwerk verplicht zijn, is er dan eigenlijk nog wel
sprake van maatwerk? Het maatwerk-idee is gelegen in het feit dat de
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ri&e en het plan van aanpak binnen een onderneming worden toegepast.
Iedere onderneming heeft zijn eigen specifieke arborisico's waarover beleid gevoerd moet worden om zodoende de risico's binnen de onderneming te beperken of zelfs op te lossen. Maar de ri&e en het plan van
aanpak zijn verplichte onderdelen waaraan de ondernemingen moeten
voldoen.

Om voor meer maatwerk te zorgen, wordt er in de Arbowet I998 gebruik
gemaakt van open normstellingen (doelvoorschriften, zorgplichten en
open normen). De doelvoorschriften in de Arbowet I998 hebben vaak
een open karakter en dienen 'op de werkvloer' (door met name werkgevers (en werknemers)) nader te worden ingevuld, uitgewerkt en uitgevoerd. Het doelvoorschrift van de Arbowet 1998 wordt hoofdzakelijk in
artikel 3 lid I van deze wet verwoord: het gebod zorg te dragen voor de
veiligheid en gezondheid op de werkplek. De ruimte voor maatwerk bestaat eveneens voor zaken waar de arbowetgeving geen regeling voor
heeft getroffen, zo is 'werkdruk' niet nader gedefinieerd en uitgewerkt.
Aan dergelijke zaken en doelvoorschriften moet de werkgever (in samenspraak met de werknemer) zelf invulling geven. Zowel artikel 3, eerste lid
Arbowet I998 als het begrip 'werkdruk' zijn voorbeelden van open
normstellingen.
De open normen die de Arbowetgeving bevat, dienen
zoals reeds gezegd - de ruimte voor maatwerk te bieden voor de werkgever. De werkgever en werknemer hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om
arbobeleid op te stellen dat aansluit op de bedrijfsactiviteiten van een onderneming. Officieel ligt de verantwoordelijkheid bij zowel de werkgever
als de werknemer, maar in de praktijk ligt de verantwoordelijkheid meer
bij de werkgever dan de werknemer.
De werkgevers grijpen de verkregen verantwoordelijkheid niet met beide
handen aan. De werkgevers in de casestudy zijn afwachtend en handelen
slechts indien zij signalen van de werknemer krijgen. De werknemer
geeft aan dat hij/zij problemen heeft en indien de problemen van invloed
zijn op de werkzaamheden van desbetreffende werknemer, handelt de
werkgever. De werkgever gaat pas op zoek naar een geschikte oplossing
nadat zich een probleem heeft voorgedaan. Het probleem waarmee de
werknemer te kampen heeft, kan erg varieren. Het probleem kan een gevolg zijn van de werkzaamheden die de werknemer dient uit te voeren
en/of het probleem ligt in de persoonlijke sfeer van de werknemer. De
werkgever vindt het moeilijk om een oplossing te geven indien het probleem een gevolg is van de persoonlijke situatie van de werknemer.
De werkgevers hebben moeite om open normen te concretiseren en vervolgens te operationaliseren. Desondanks hebben werkgevers een voorkeur voor open normen en niet voor meer concrete (strikte) normen. Een
verklaring die hiervoor gegeven kan worden, is dat de werkgevers concre-
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te (strikte) normen met bureaucratie en administratieve lasten associeren. Naar mijn mening onderschatten de werkgevers de verantwoordelijkheid en de gevraagde inzet waar het open normen (maatwerk) betreft.
De verantwoordelijkheid die voorheen bij de overheid lag, wordt langzaam maar zeker verschoven naar de werkgever, de werknemer en de
brancheorganisaties. Deze verschuiving van publiek domein naar privaat
domein is tevens zichtbaar bij de wetswijziging 30 552 van de Arbowet
I998. In deze wetswijziging worden wederom de terughoudendheid van
de overheid en de verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer

benadrukt.

2.1.2 Verkjaringm
Welke verklaringen kunnen worden gegeven voor het feit dat in de casestudy geen sprake is van een - in de communicatieve theorie bedoelde interpretatiegemeenschap?
De verklaringen hebben grotendeels te maken met het gebrek aan kennis
en ervaring om open normen nader in te vullen, uit te werken en uit te
voeren. Van de werkgevers wordt in feite verwacht dat ze 'quasi'-wetgever
en 'quasi'-bestuursorgaan zijn. Zij dienen normen op te stellen en deze
normen vervolgens uit te voeren. De werkgevers dienen zelfs er voor te
zorgen dat de opgestelde normen worden gehandhaafd binnen hun onderneming. De werkgevers weten niet op welke wijze zij gehoor moeten
geven aan de taken die zij opgelegd hebben gekregen. Deze taken dienen
zij naast hun dagelijkse werkzaamheden uit te voeren. De meest ideale
situatie is natuurlijk dat zij de 'opgelegde' taken integreren met hun dagelijkse taken voor de onderneming. Maar deze ideale situatie zal vaak
stranden op de realiteit waarmee met name het bedrijfsleven te maken
heeft: concurrentie. Door de concurrentie zijn ondernemingen genoodzaakt om de kosten te beheersen. De concurrerende omgeving van de bedrijven bepaalt grotendeels de inzet en investeringen van de
onderneming in arbeidsomstandigheden(beleid). Dit is waarschijnlijk
ook de reden waarom veel ondernemingen hun voorkeur uitspreken voor
een adequate controle op de uitvoering van de taken op het gebied van de
arbeidsomstandigheden; ze willen dan toezicht en handhaving op zowel
concretere normen als open normen. Het toezicht en de handhaving
hebben dan niet zozeer betrekking op controle van hun eigen activiteiten,
maar op de activiteiten van de concurrenten. Indien een onderneming
wel de nodige tijd en energie steekt in de naleving van arboregels, dan
vindt deze onderneming het onrechtvaardig dat een concurrent niet
de(zelfde) investeringen doet om aan de(zelfde) verplichtingen van de arbeidsomstandigheden te voldoen. De concurrent bespaart daardoor kosten en tijd.
Een andere verklaring voor de afwezigheid van een interpretatiegemeenschap in de onderzochte casestudy is dat er (intensieve) interactie ontI78
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breekt tussen verschillende partijen, met name tussen de werkgever, de
arbodienst en de Arbeidsinspectie. De arbodienst en de Arbeidsinspectie
hebben op grond van de Arbowet I998 taken toegewezen gekregen: de
arbodienst verleent advies omtrent arborisico's en de Arbeidsinspectie
ziet toe op de naleving van Arbowetgeving. De arbodienst en Arbeidsinspectie hebben veel expertise in huis op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Naar mijn mening gebruiken deze instellingen hun
expertise echter te weinig om werkgevers te ondersteunen bij de uitoefening van hun taken (zorg dragen voor goede arbeidsomstandigheden(beleid)). De instellingen beperken zich tot de uitvoering van hun
taken en laten het initiatief over aan de werkgever om gebruik te maken
van de expertise die de instellingen in huis hebben. De werkgever doet op
zijn beurt te weinig of geen aanspraak op de expertise (van met name de
arbodienst) aangezien het gebruik van expertise weer (extra) kosten met
zich meebrengt. De werkgevers, de arbodienst en de Arbeidsinspectie
hebben niet een dusdanig forum ontwikkeld waar ruimte is voor gedachtewisseling en overleg. De werkgever beschouwt de arbodienst en Arbeidsinspectie als buitenstaanders. Zij interfereren in de bedrijfsvoering
van de onderneming en streven andere belangen na dan de onderneming
zelve. De werkgever heeft vaak het idee dat de instellingen het belang van
de onderneming - namelijk het voortbestaan van de onderneming - ondergeschikt acht of in ieder geval het belang van de onderneming minder
goed begrijpen.

3 Wederkerigheid
Het tweede deel van de onderzoeksvraag heeft betrekking op de wederkerige relaties tussen verschillende actoren en luidt: kan er daadwerkelijk
gesproken worden van een wederkerige relatie tussen wetgeving en sociale praktijk? Hierbij is het begrip wederkerigheid aan de hand van rechtstheoretische en rechtssociologische literatuur nader gedefinieerd. De
gehanteerde definitie van wederkerigheid in deze dissertatie luidt: de erkenning van elkaars basale verplichting, waarbij met andermans positie en belang(en) rekening wordt gehouden. Om inzicht te krijgen of er in de
casestudy sprake is van wederkerigheid, is de volgende vraag gesteld: in
hoeverre is er sprake van een wederkerige relatie tussen verschillende actoren in het veld van de arbeidsomstandigheden en waar zijn deze verschillende relaties op gefundeerd? Hier gaat het om de interactie die al
dan niet plaatsvindt tussen de verschillende actoren op het gebied van de

arbeidsomstandigheden, waarbij de nadruk ligt op de al dan niet vrijwillige basis voor het aangaan van een bepaalde relatie en het voeren van
overleg.

Op de vraag of er sprake is van wederkerigheid in de casestudy, kan geen
eenduidig antwoord worden gegeven. Er zijn in de casestudy verschillende typen relaties aanwezig. Deze typen relaties hebben allen een ander
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fundament voor het aangaan van een dergelijke relatie, waardoor de mate
van wederkerigheid per relatie verschilt.
3.I

Bevindingen en verklaringen met betrekking tot begrip wederkerigheid

Een belangrijke voedingsbodem voor wederkerigheid is de aanwezigheid
van 'vrijwilligheid' en de (openheid van) overlegvoering. Deze twee ele-

menten zullen hierna worden besproken.

3.1.1 Vrgwilligheid
Indien partijen uit 'vrije' wil een relatie aangaan en onderling afspreken
wat de rechten en plichten over en weer zijn, wordt het draagvlak voor
communicatie en interactie vergroot.
In de casestudy is de relatie tussen werkgever en werknemer een relatie
waarbij het vrijwilligheidsaspect (sterk) aanwezig is. De relatie tussen de
werkgever en werknemer is een arbeidsrechtelijke relatie. De vrijwilligheid vormt de basis voor een duurzame relatie: de positie en belangen
van de ander worden gerespecteerd. De werkgever en werknemer hebben
beide belang bij een 'gezonde' onderneming: de werkgever kan zijn onderneming dan voorzetten en de werknemer heeft dan werk waarmee hij
zijn levensonderhoud kan bekostigen en dat hem bevrediging geeft.

In de relaties die meer als 'top down' zijn gekenmerkt is de wederkerigheid beperkt aanwezig: de belangen en posities van de andere partij worden minder in acht genomen. Dergelijke relaties worden niet vrijwillig
aangegaan, maar worden door een 'externe' factor (een wet) in het leven
geroepen. Dit is voornamelijk zichtbaar in de relatie tussen de werkgever
en de Arbeidsinspectie. De wederkerige relatie is hier dan ook beperkt.
Het is meer een eenzijdige relatie waarbij de Arbeidsinspectie allerlei
verwachtingen heeft en eisen stelt aan de werkgever. De werkgever kan
geen eisen stellen aan de Arbeidsinspectie en gaat er van uit dat Arbeidsinspectie de nodige zorgvuldigheid in acht neemt. Deze relatie is voornamelijk gebaseerd op de systematiek van de Arbeidsomstandighedenwet
I998, en het is deze wet die bepaalt welke belangen in acht dienen te
worden genomen.
De Arbowet I998 dient als maatstaf voor het handelen van de Arbeidsinspectie en bepaalt de in acht te nemen belangen. Deze relatie wordt bepaald door de rechten en plichten die voortvloeien uit de Arbowetgeving
en de normen van behoorlijk bestuur/toezicht. Door de Arbeidsinspectie
worden de wettelijke normen van de Arbowetgeving als toetsingskader
gebruikt voor de handelingen die de werkgever verricht op het gebied van
de arbeidsomstandigheden. De Arbeidsinspectie ziet het toezicht op en
de handhaving van de Arbowetgeving als zijn primaire taak. De werkgeI80
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ver beschouwt de voortgang van zijn onderneming in een concurrerende
omgeving als zijn primaire taak. Doordat de werkgever andere doelstellingen nastreeft, worden de wettelijke verplichtingen zoveel mogelijk ingekaderd binnen de dagelijkse bedrijfsvoering. De naleving van wet- en
regelgeving zijn bijkomstige verplichtingen. Dit brengt met zich mee dat
wanneer binnen de bedrijfsvoering weinig ruimte is voor volledige naleving van de wettelijke verplichtingen, de onderneming slechts probeert
om aan de minimaal gestelde grens van de verplichting te voldoen. Zo
voldoet een aantal (middelgrote) ondernemingen (slechts) aan het minimum gestelde vereiste van de Arbowet I998, namelijk de ri&e en het
plan van aanpak. Extra investeringen worden slechts verricht indien dit
noodzakelijk is. De extra investeringen kunnen onder andere te maken
hebben met aanschaf van (hulp)middelen en de inschakeling van een arbodienst. Hier is een duidelijk verschil waarneembaar tussen grote en
middelgrote ondernemingen. De grote ondernemingen schaffen makkelijker (hulp)middelen aan dan de middelgrote ondernemingen. De grote
ondernemingen hebben meer financiele mogelijkheden om dergelijke
investeringen te doen, terwijl de middelgrote ondernemingen budget vrij
moeten maken om dergelijke middelen aan te schaffen. De kosten-baten
afweging is bij de middelgrote ondernemingen sterker aanwezig.
De relatie tussen de arbodienst en de werkgever is tweezijdig: voor een
deel wordt de relatie bepaald door het recht en voor een deel door het
aangaan van een (vrijwillige) contractuele overeenkomst. De vrijwilligheid in relatie tussen de arbodienst en werkgever komt tot uiting bij het
afsluiten van een overeenkomst waarin bepaald wordt welke diensten tegen welk tarief worden afgenomen. De relatie werd voor een deel ook be-

paald door het recht: een werkgever was verplicht om bij een
gecertificeerde arbodienst aan te sluiten: De arbodienst zit tussen de relatie werkgever-werknemer en de relatie Arbeidsinspectie-werkgever in.
De wederkerigheid in de relatie tussen arbodienst en werkgever is gelegen in het feit dat contractuele belangen over en weer in acht worden genomen. De werkgever maakt gebruik van de diensten die de arbodienst te
bieden heeft, vaak betreft het de ziekteverzuimbegeleiding en reintegratie
van werknemers. De arbodienst wordt op zijn beurt door de werkgever
betaald voor het verstrekken van de overeengekomen diensten.

'

De onderzochte ondememingen zijn geinterviewd voordat de wetswiiziging arbodienstverlening in werking trad (I juli 2005). V66r de wetswiiziging waren werkgevers
verplicht zich bii een arbodienst aan te sluiten. Na I juli 2005 heeft de werkgever de
mogelijkheid gekregen om de deskundige ondersteuning eerst intern te regelen.
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3.1.2 Overleg
Een ander kenmerkend element voor de wederkerigheid is (de openheid
van) overlegvoering. De wijze waarop overlegvoering wordt georganiseerd
zal de communicatie en interactie tussen partijen beinvloeden.
Ondernemingen met meer dan 50 werknemer zijn op grond van de Wet
op de ondernemigsraden (WOR) verplicht een ondernemingsraad in te
stellen. De ondernemingsraad kan als een vertegenwoordigend orgaan
van de werknemers binnen een onderneming worden beschouwd. In de
relatie tussen werkgever en werknemer is een (verplichte) forum aanwezig waarin werknemers inspraak kunnen hebben op het te voeren beleid
door de werkgever. De werkgever beschouwt de OR als een 'spreekbuis'
van de werknemers en verwacht dat dit orgaan signalen vanuit het personeel oppikt en naar de leidinggevende terugkoppelt. De werkgever is in
de veronderstelling dat de OR weet wat er op de werkvloer gaande is. Uit
de casestudy komt naar voren dat het ontwikkelde forum niet optimaal
wordt benut. De leidinggevenden c.q. directieleden zijn bij de bijeenkomsten van de OR niet aanwezig. In de meeste gevallen beoordeelt de
OR het uit te voeren beleid en is de eigen inbreng beperkt. De machtsverhoudingen binnen ondernemingen zijn tevens van invloed op de wederkerige relatie (en de openheid van overlegvoering). De directie c.q. de
eigenaar bepaalt de te volgen bedrijfsvoering. Indien de werkgever andere
belangen zwaarder wil (of moet) laten wegen, kunnen deze belangen de
overhand hebben en kan de ondernemingsraad weinig obstakels opwerpen.

In paragraaf 2.I.I is reeds kort ingegaan op het ontbreken van een forum
tussen de werkgever en Arbeidsinspectie enerzijds en de werkgever en
arbodienst anderzijds. Door de terughoudende houding (onafhankelijke
positie) van de Arbeidsinspectie is het ontstaan van een forum tussen de
werkgever en de Arbeidsinspectie moeilijk te realiseren. De Arbeidsinspectie houdt vast aan zijn taken die de inspectie door de arbowetgeving
opgelegd heeft gekregen. Hierdoor kan er niet of moeizaam aan de wensen van de werkgever tegemoet worden gekomen. De Arbeidsinspectie
ziet het niet als zijn taak om de werkgever bij zijn problemen te adviseren. Volgens de Arbeidsinspectie is dat is een taak van de arbodienst. De
arbodienst heeft op zijn beurt ook een afwachtende houding. De werkgever moet aangeven of hij advies c.q. informatie wil ontvangen. De werkgever dient (in de meeste gevallen) voor het verkrijgen van advies te
betalen. Dit weerhoudt de werkgever vaak om gebruik te maken van de
expertise van de arbodienst.

3.2 Verklaringen
De aanwezigheid van wederkerigheid verschilt per relatie. Er zijn in de
casestudy verschillende typen relaties: (sociaal-)economische betrekkinI82
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gen en rechtsbetrekkingen. De relatie tussen de werkgever en werknemer
is een sociaal-economische relatie. In deze relatie wordt de arbeidsrechtelijke relatie vrijwillig aangegaan. De belangen die over en weer ontstaan
worden in acht genomen. In deze relatie zijn ook sociale elementen aanwezig, aangezien 'sociale beloningen' zoals status een rol spelen. De relatie tussen de arbodienst en de werkgever is een economische betrekking.
Deze betrekking wordt bepaald door de overeenkomst die tussen de
werkgever en arbodienst is afgesloten. De werkgever betaalt de arbodienst voor zijn dienstverlening. De relatie tussen de arbodienst en de
werkgever is tevens een rechtsbetrekking. Het systeem van de arbeidsomstandigheden heeft invloed op de relatie. Zo zijn er een aantal verplichtingen waar een werkgever aan moet voldoen conform de Arbowet
I998. De arbodienst dient op grond van de Arbowet 1998 de (uitgevoerde) verplichtingen te toetsen. De verhouding tussen de Arbeidsinspectie
en de werkgever is een wettelijk (genormeerde) rechtsbetrekking. Deze
relatie wordt in (zeer) hoge mate gekarakteriseerd door de arbowetgeving.
De belangen en posities worden door het recht bepaald.
De wederkerigheid in de relatie werkgever en werknemer is het sterkst
aanwezig. De relatie arbodienst en werkgever heeft ook elementen van
wederkerigheid die met name voortvloeien uit de contractuele overeenkomst. De wederkerigheid in de verhouding tussen de Arbeidsinspectie
en de werkgever is beperkt aanwezig. Het verschil in de mate van wederkerigheid is terug te voeren naar de basis waarop de relatie is gebouwd. Is
de relatie vrijwillig aangegaan dan zullen de belangen en posities over en
weer worden gerespecteerd. Op basis van vrijwilligheid kan een duurzame relatie ontstaan waarbij de relatie berust op vertrouwen.

Voor de werknemers is er conform de WOR een verplicht forum (ondernemingsraad (OR)) ontwikkeld. Het forum van de OR wordt bij de meeste ondernemingen niet optimaal benut. Verklaringen hiervoor zijn dat
machtsverhoudingen een rol kunnen spelen en dat de werknemers niet
de nodige kennis beschikken om zich in te mengen in de bedrijfsvoering
van de onderneming. Dit neemt niet weg dat werknemers buiten dit forum om hun problemen en andere inbreng direct kunnen mededelen
aan een leidinggevende of bedrijfsleider. De interactie vindt dan op een
kleinschaliger niveau plaats.
Door de terughoudendheid van de Arbeidsinspectie en arbodienst wordt
een aantal hindernissen opgeworpen voor het ontstaan van een (goed
functionerend) forum. Door de Arbeidsinspectie wordt de arbowetgeving
en de opgelegde taken (toezicht en handhaving) strikt gehanteerd. De
Arbeidsinspectie geeft aan weinig speelruimte te hebben om tegemoet te
komen aan de belangen van de werkgever. Bij de arbodienst wordt een
forum bemoeilijkt doordat de arbodienst eisen stelt aan interactie, namelijk: tegen betaling vindt gedachtewisseling plaats. Door deze op zichzelf
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begrijpelijke houdingen van de instellingen wordt het creeren van een
werkelijk functionerend forum bemoeilijkt.

4

Bestaat de wederkerige interpretatiegemeenschap? De communicatieve benadering belicht

Wat zijn de consequenties van de genoemde bevindingen en welke verklaringen kunnen worden gegeven voor de communicatieve benadering
van wetgeven? Wat betekent dit voor deze communicatieve benadering?
De communicatieve benadering beoogt zoveel mogelijk relevante actoren
te betrekken bij de totstandkoming en de toepassing van wetgeving zodat
er een representatief draagvlak ontstaat voor de desbetreffende wet. In
het verlengde van de communicatieve benadering dienen mijns inziens
twee verschillende scenario's te worden onderscheiden nadat een wet in
werking is getreden. Ten eerste kan men onderzoeken of de in werking
getreden wet daadwerkelijk een representatieve weergave is van de discursieve praktijk. Heeft de wet daadwerkelijk een basis gecreeerd waar
(alle) actoren zich in kunnen vinden?
Een tweede scenario speelt zich niet zozeer af in de vertegenwoordigde
s feer (de vraag is niet zozeer: is de wet representatief?), maar heeft meer

betrekking op het daadwerkelijk functioneren van de actoren met betrekking tot de in werking getreden wet (met name de open normstellingen).
Is er door de wet een basis gecreeerd waar actoren op voort kunnen bouwen en dat verder ontwikkeld kan worden? Op welke wijze voeren de actoren de (wettelijke) taken uit of vullen ze de lacune van de wet inP
Uitgangspunt hierbij is de werkwijze die de actoren in de discursieve
praktijk hanteren omtrent open normen en welke bijdrage deze actoren
leveren aan de verdere ontwikkeling van open normen. Vanuit deze invalshoek is de casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998 onderzocht.
Om de betekenis van de getrokken conclusies van de casestudy Arbowet
I998 voor de communicatieve benadering van wetgeven te verduidelijken, zal de casestudy Arbowet I998 worden in verband worden gebracht
met de casestudy die Bart van Klink in zijn dissertatie heeft uitgevoerd,
namelijk: de Wet gelijke behandeling van vrouwen en mannen bij de arbeid (WGB). Het is interessant te achterhalen wat de mogelijke verklaringen zijn waarom in de casestudy WGB de interpretatiegemeenschap
wel functioneert en in de casestudy Arbowet I998 niet. Door de resultaten van de twee casestudies naast elkaar te leggen, kunnen eventuele relevante aspecten omtrent de communicatieve benadering van wetgeven
beter aan het licht komen.
In de volgende paragraaf zal een tweetal casestudies worden besproken
en de resultaten die uit deze casestudies voortvloeien. In paragraaf 4.2
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zullen de getrokken conclusies van de casestudy Arbowet I998 worden
teruggekoppeld met de uitgangspunten van de communicatieve benadering van wetgeven.
Twee casestudies: de casestudy Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid en de casestudy Arbeidsomstandig-

4.I

hedenwet I998
begrip
Het
interpretatiegemeenschap heeft binnen de communicatieve
benadering van wetgeven een centrale positie. De deelnemers aan de interpretatiegemeenschap hebben de taak om wettelijke normen (met name open normen) verder te ontwikkelen in de discursieve praktijk. Het
zijn deze deelnemers die de dialoog omtrent open normstellingen voortzetten.

De leden van een interpretatiegemeenschap delen de basisconsensus dat
de wet een belangrijke waarde vertegenwoordigt. De meningen omtrent
de invulling van de waarde kunnen verschillen, maar wil de interpretatiegemeenschap functioneren dienen de meningen niet te zeer verdeeld
te zijn aldus Van Klink. Tevens dienen de leden van een interpretatiegemeenschap overeenstemming te bereiken over de geeigende doelmiddel-relatie bij de uitvoering en handhaving van de wet. De wet zelve
schrijft een te hanteren communicative .Ramework voor en "bepaalt daarmee in welke termen er juridische gezien gesproken dient te worden over
een bepaald onderwerp".2
In paragraaf 2 en 3 zijn de bevindingen en (mogelijke) verklaringen omtrent de casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998 besproken. Deze resultaten leiden tot een andere conclusie dan de resultaten van de
casestudy WGB. In de volgende paragraaf wordt een korte weergave geven van de resultaten van de onderzochte casestudy door Van Klink, te
weten: de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid
(WGB). Vervolgens worden de bevindingen van deze casestudy met de
casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998 vergeleken.
-

4.1.1

De casestudy Wet geliike behandcling van mannen en vrouwen bij de
arbeid

In de dissertatie van Van Klink is de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid (WGB) onderzocht. De Commissie gelijke
behandeling m/v is een commissie die advies uitbrengt omtrent de problemen op het gebied van WGB. De partijen kunnen aan de CGB vragen
om een oordeel te geven omtrent hun geschil. Het advies van de Commissie is niet bindend.
A B.M.J. van Klink, De wet als symbool. Over wettelijke communicatie en de Wet geliike behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid, Deventer: W.E.I. Tjeenk Willink I998,
P. 97·
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Bij de totstandkoming van de WGB was er geen sprake van een tweedeling tussen de politieke partijen waardoor polarisatie plaatsvond. Tevens
waren er geen intermediaire groeperingen die het ontwerp WGB voor
zich claimden, zodat de waarden van die groepering volledig in de wet
werden weerspiegeld. Er was geen sprake van concurrerende groeperingen in de praktijk. In de praktijk vond geen vergaand (actief) publieke
debat plaats over gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid.
Volgens de door Van Klink ondervraagde actoren3 biedt de WGB voldoende normatieve houvast. Tevens concludeert Van Klink in zijn dissertatie dat de interpretatiegemeenschap die door de WGB wordt
geconstitueerd voldoende inclusiefis.4 Het merendeel van de actoren kan
zich vinden in de doelstelling van de WGB en de wijze waarop de wet de
doelstelling tracht te effectueren. De geinterviewde actoren bevestigen
dat de wet een communicative»mework aandraagt "met behulp waarvan
de discussianten zinvol van mening kunnen verschillen over de betekenis
van gelijkheid".5 Volgens Van Klink gaven de geinterviewde personen
blijk van soms fundamenteel verschillende visies op gelijke behandeling,
maar maakten zij bij de verwoording daarvan gebruik van de wettelijke
terminologie en deden daarbij een app61 op het gelijkheidsideaal.
4.1.2 De casestudies WGB en Arbowet 1998
Alvorens de verschillende resultaten van de twee casestudies te bespreken, zal eerst de overeenkomsten tussen beiden aan bod komen. De twee
wetten die aan de casestudies ten grondslag liggen, kunnen beide als

'communicatieve wetten' worden bestempeld. Zowel de WGB als de Arbowet I998 behelzen een open, aspiratieve norm: bij de WGB staat het
'gelijkheidsideaal' centraal en in het geval van de Arbowet I998 gaat het
om 'goede arbeidsomstandigheden'(goede en veilige werkomgeving). Het
belang van deze doelstellingen worden door de actoren in beide casestu1

4

S

Van Klink heeft Io zaken onderzocht die bij de Commissie gelijke behandeling in behandeling waren. Hij heeft de verzoekende partiien en de wederpartifen geinterviewd
om hun standpunten in kaart te brengen en de gevolgen die de inschakeling van de
Commissie heeft gehad voor de desbetreffende partijen. Tevens heeft Van I(link een
aantal deskundigen geinterviewd over de algemene betekenis van de Commissie en
haar oordelen. De ondervraagde deskundigen ziin: een beleidsmedewerkster die bij
de totstandkoming van de WGB was betrokken, een drietal advocaten en een aantal
leden van de verschillende Commissies geliike behandeling (de CGB-oud. CGBO
(burgerliike openbare diensten) en huidige CGB)
Twee groepen worden uitgesloten van de maatschappeliike discussie over (de uitleg
van) de wet: een groep van conservatieve christenen die het gelijkheidstreven van de
overheid in ziin algemeenheid afwijzen als strijdig met biibelse normen en een groep
van links-radicalen voor wie dit streven niet ver genoeg wordt doorgevoerd. B.M.I. van
Klink, De wet als symbool. Over wettelijke communicatie en de Wet gelijke behandeling van
mannen en vrouwen bij de arbeid, Deventer: W.E.I. Tjeenk Willink I998, p. 4II.
Ibid.
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dies als belangrijk ervaren; de actoren kunnen zich vinden in de doelstelling van de desbetreffende wet. Een andere overeenkomst tussen beide
wettelijke regelingen is dat de invulling en nadere uitwerking van de
open normstellingen die de wet bevat door de zogenoemde interpretatiegemeenschappen dient te geschieden, oftewel de actoren die door de
WGB of de Arbowet I998 worden 'aangesproken'. Ondanks de overeenkomsten zijn de resultaten in de casestudies verschillend van aard en leiden deze tot verschillende conclusies.
De voornaamste verklaring voor de verschillende resultaten van de casestudy WGB en de casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998 is gelegen
in de 'setting' waarin de casestudy zich afspeelt.
De casestudy WGB speelt zich voornamelijk af in een juridische omgeving, namelijk bij de Commissie gelijke behandeling van mannen en
vrouwen bij de arbeid (CGB m/v). De Commissie is in het leven geroepen om juridische geschillen op te lossen. Het advies van de Commissie
is weliswaar niet-bindend en de partijen kiezen er bewust voor om hun
geschil aan de Commissie voor te leggen, maar los van deze twee elementen kan de Commissie als een geschilbeslechtende instantie worden
beschouwd. Het centrale element voor de CGB m/v is de wet en meer
specifieker de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de
arbeid (WGB). De wettelijke terminologie en juridische taal hebben binnen de communicative framework de overhand. De te hanteren terminologie wordt voor het merendeel door de CGB m/v ontwikkeld en binnen dit
kader functioneren de overige partijen (met name advocaten). De bevindingen omtrent het functioneren van de WG B en daarbij horende knelpunten zijn afkomstig van respondenten die als deskundigen zijn te
beschouwen op het terrein van de WGB (beleidsmedewerkster betrokken
bij totstandkoming WGB, advocaten werkzaam op het terrein van de gelijke behandeling en een aantal leden van de Commissie gelijke behandeling). De WGB is meer een 'gesloten' systeem in de zin dat het
gelijkheidsideaal zich hoofdzakelijk afspeelt in de arbeidsrechterlijke relatie tussen de werkgever en werknemer. Indien deze actoren er onderling niet uitkomen worden de overige actoren ingeschakeld, zoals een
advocaat en de Commissie gelijke behandeling van mannen en vrouwen
bij de arbeid.
In de casestudy Arbowet I998 daarentegen staat de onderneming centraal. De werkgever (en werknemer) zijn de eerste schakels om uitvoering
te geven aan de Arbowet I998. In de casestudy is gepoogd te achterhalen
op welke wijze de ondernemingen omgaan met open normen en in hoeverre ze een eigen invulling geven aan dergelijke normen. De hoofdzakelijke barri&re voor de invulling, uitwerking en uitvoering van open
normen is de omgeving waarbinnen de ondernemingen dienen te functioneren. De onderzochte ondernemingen functioneren binnen een sterk
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concurrerende omgeving waarbij het economisch belang van de onderneming de overhand heeft. Dit resulteert in het feit dat de ondernemingen pragmatisch handelen daar waar het open normstellingen betreft en
bij het oplossen van arbo-problemen. De deskundigen op het gebied van
de arbeidsomstandigheden (arbodienst en Arbeidsinspectie) zijn terughoudend en blijven binnen het wettelijk kader. In vergelijking met de
WGB is de Arbowet I998 qua actoren minder afgebakend. De arbodienst
en de Arbeidsinspectie hebben op het terrein van de arbeidsomstandigheden tevens bepaalde taken en bevoegdheden toebedeeld gekregen. Dit
betekent eveneens dat deze instellingen andere belangen nastreven dan
de werkgever (en werknemer), waardoor het communicative amework divers is. Het gebruik van wettelijke terminologie omtrent 'goede arbeidsomstandigheden' is niet eenduidig; er kan niet gesproken worden van
een vaste lijn in de ontwikkeling van de wettelijke terminologie gezien de
pragmatiek van de handelingen.

De verklaring voor het verschil tussen beide casestudies is mijns inziens
tevens gelegen in de mate van professionaliteit van de actoren. De actoren in de casestudy WGB zijn voornamelijk (juridische) professionals. De
leden van de Commissie, de advocaten en de beleidsmedewerker kennen
de inhoud van de wet (WGB) en weten ook binnen welk kader zij met elkaar dienen te communiceren en gebruiken hiervoor ook de wettelijke
terminologie. De professionaliteit van de actoren in de casestudy Arbowet
I998 verschilt per actor. De actoren werkgever en werknemer zijn niet
als professionals te beschouwen. De werkgever maakt meer gebruik van
economische terminologie zoals kosten/baten, concurrentie en voorzetting onderneming. De naleving van de arbowetgeving en arboregelgeving
wordt als een verplichting ervaren. De stap van (strikte) geboden en verboden naar eigen verantwoordelijkheid omtrent de invulling en uitwerking van open normen is voor de werkgever een grote stap. De
ondernemingen zijn (nog) niet ingesteld op deze 'mentaliteitsverandering' en hebben geen 'feeling' met de open normstellingen. De werkgever weet niet hoe hij met deze verantwoordelijkheid om moet gaan. De
arbodienst en Arbeidsinspectie zijn daarentegen wel als professionals op
het gebied van de arbeidsomstandigheden te beschouwen. Deze professionaliteit wordt echter niet ten gunste van de werkgever (en werknemer)
benut. De arbodienst en Arbeidsinspectie stellen zich terughoudend en
afwachtend op. Het initiatief moet van de werkgever afkomen. Gezien de
'onkunde' van de werkgever dienen deze instellingen zich juist actiever
op te stellen en de werkgever (en werknemer) bij hun arbobeleid actief te
ondersteunen.
De interpretatiegemeenschap bestaat over het algemeen uit verschillende
deelnemers die bepaalde belangen nastreven. Indien er sprake zou zijn
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van meer homogene belangen, dan zal een interpretatiegemeenschap
minder obstakels ondervinden. Immers, de actoren van de interpretatiegemeenschap streven dezelfde doeleinden na. Maar liggen de belangen
ver van elkaar af, het betreft dus heterogene belangen, dan bemoeilijkt dit
het functioneren van een dergelijke interpretatiegemeenschap.
In de casestudy WGB leggen de partijen hun zaak voor aan de Commissie gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid. De betrokken actoren willen duidelijkheid verschaffen of in de onderliggende
zaak het gelijkheidsideaal daadwerkelijk in het gedrang is gekomen. De
uitkomst die de Commissie geeft, is dan doorslaggevend voor het feit of
in de desbetreffende zaak sprake is van ongelijke behandeling.
Het streven van de verschillende belangen door de actoren in de casestudy Arbowet I998 heeft effect op de betekenis van 'goede arbeidsomstandigheden'. De arbodienst en Arbeidsinspectie pogen om het maximum
haalbare resultaat te behalen omtrent 'goede en veilige werkomgeving'.
De werkgever gaat minder ver en laat de invulling afhangen van de
werknemer zelf en de economische situatie van de onderneming.

Terugkoppeling: casestudy Arbowet I998 en communicatieve benadering van wetgeven
Terugkomend op de vraag wat de getrokken conclusies van de casestudy
Arbowet I998 voor de communicatieve benadering betekenen, kan het
volgende worden opgemerkt. De invulling, uitwerking en uitvoering van
een wet die open normen bevat dient door de interpretatiegemeenschap
te geschieden. Of en in hoeverre een interpretatiegemeenschap in de
praktijk daadwerkelijk naar wens functioneert, is afhankelijk van een
aantal elementen.

4.2

Ten eerste is het functioneren van een interpretatiegemeenschap afhankelijk van de omgeving (semi-autonoom sociaal veld, 'setting') waarin het
zich bevindt. In hoofdstuk 2 (paragraaf 4.I) is het rechtssociologisch leerstuk omtrent de semi-autonome sociale velden besproken.6 In deze dissertatie wordt een interpretatiegemeenschap (en diens deelnemers) als
een onderdeel van een semi-autonoom sociaal veld beschouwd en functioneert de interpretatiegemeenschap hierbinnen. Het semi-autonoom sociaal veld van de interpretatiegemeenschap bepaalt in velerlei opzicht het
handelen van de deelnemers binnen de interpretatiegemeenschap. Zo

6

Een semi-autonoom sociaal veld heeft "het vermogen regels voort te brengen en middelen om naleving te bevorderen of af te dwingen; maar het bevindt zich tegeliikertijd
in een grotere sociale omgeving die het [SASV, AA} beinvloedt en binnendringt". S.F.
Moore. 'Recht en maatschappeliike verandering. De rol van het "semi-autonoom sociaal veld" bii de sociale werking van het recht', in: I. Griffiths (red.), De sociale werking
van recht. Nijmegen: Ars Aequi Libri I996, p. I38
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kan de omgeving van de interpretatiegem
eenschap invloed hebben op de
belangen van de deelnemers. De omgeving kan tevens bepalen welke be-

langen voor de deelnemer van de interpretatiegemeenschap zwaarder
dienen te wegen, wil de deelnemer binnen het semi-autonoom sociaal
veld naar behoren functioneren.
In de casestudy Arbowet I998 maken de onderzochte ondernemingen
onderdeel uit van de Transport- en vervoersector. Deze sector kan als een
semi-autonoom sociaal veld worden beschouwd. De
Transport en vervoer
sector kenmerkt zich door de sterke
aanwezigheid van concurrentie;
hierdoor komen de economische belangen zoals
kosten/baten
de
voorgrond te staan. Deze economische belangen kunnen op hun op
beurt
weer van invloed zijn op het functioneren van een
interpretatiegemeenschap die open normstellingen van een wet nader dienen in te
vullen, uit
te werken en uit te voeren.
Het tweede element heeft betrekking op de diversiteit van een interpretatiegemeenschap. Een interpretatiegemeenschap bestaat over het algemeen uit verschillende deelnemers en de
samenstelling van deze
deelnemers bepaalt in hoeverre de interpreta
tiegemeenschap zal functioneren. Zoals in hoofdstuk 2 (paragraaf 5) al aan bod is gekomen, valt de
diversiteit uiteen in drie elementen: belangen, taalgebruik en affiniteit
met open normen.
Het streven van de verschillende belangen door de deelnemers van de interpretatiegemeenschappen, kan de dialoog en de wederkerige relatie
tussen de deelnemers sterk beinvloeden. Daarmee samenhangend speelt
het taalgebruik eveneens een rol. In de casestudy Arbowet
I998 maakt de
werkgever meer gebruik van economische termen
(kosten/baten, concurrentie) en de instellingen (arbodienst en Arbeidsinspectie) maken gebruik van de juridische terminologie van de arbowetgeving
(arborisico's,
naleving arbowetgeving, toezicht,
ri&e). Wat betreft de affiniteit met de
open normen dient en een tweedeling gemaakt te worden. Enerzijds de
doelstelling van de Arbowet I998: de algemene (aspiratieve) norm 'goede
en veilige werkomgeving' en anderzijds de methoden om het doel te bereiken: het gebruik van open normen. De
doelstelling van de Arbowet is
eveneens een open normstelling, maar de
respondenten in de casestudy
Arbowet konden zich wel vinden in het te bereiken doel: een gezonde en
veilige werkplek. De respondenten hadden minder affiniteit met de methode (open normen) waarmee het desbetreffende doel dient te worden
bereikt. Dit uit zich onder ander in de wijze van handeling (pragmatisch)
en de te verrichten inspanningen (tijd en aanschaf van hulpmiddelen)
om het doel te bereiken.
Indien de drie elementen van diversiteit van toepassing zijn en deze
dermate de overhand hebben binnen de interpret
atiegemeenschap, dan
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zal de interpretatiegemeenschap naar alle waarschijnlijkheid niet functioneren.

Hoe zit het eigenlijk met het tweede begrip dat in deze dissertatie centraal staat, de wederkerigheid? Wat kan hierover gezegd worden? Om in

de terminologie van de communicatieve benadering te spreken: wordt de
dialoog en de wederkerige relatie binnen de interpretatiegemeenschap
gestimuleerd zodat de open normstellingen nader worden uitgewerkt?
De wijze waarop een interpretatiegemeenschap functioneert, heeft invloed op de mate van wederkerigheid. De mate van wederkerigheid ligt in
het verlengde van het functioneren van een interpretatiegemeenschap.
Indien een interpretatiegemeenschap niet naar behoren functioneert, zal
dit invloed hebben op de mate van wederkerigheid tussen de deelnemers
van de interpretatiegemeenschap. Tevens van invloed op de mate van
wederkerigheid zijn de belangen die de deelnemers van een interpretatiegemeenschap nastreven. Wijken de belangen erg van elkaar af dan
komt dit niet ten goede aan de wederkerige dialoog tussen de deelnemers
van de interpretatiegemeenschap.
5

Enkele aandachtspunten

Een algemene uitspraak omtrent de communicatieve
benadering van
wetgeving en de werking van open normstellingen kan niet worden gegeven gezien de beperkte reikwijdte van de casestudy Arbeidsomstandighedenwet I998. Er kunnen echter wel een paar aandachtspunten worden
gedestilleerd die een mogelijke verklaring kunnen geven omtrent de
werking van open normstellingen in de praktijk. De aandachtspunten
zijn geformuleerd naar aanleiding van het theoretisch kader omtrent de
begrippen 'interpretatiegemeenschappen' en 'wederkerigheid', en de bevindingen van de casestudy Arbeidsomstandighedenwet
I998.
De communicatieve benadering - en in het verlengde hiervan de
wetgever - beoogt een betere aansluiting met de praktijk te vinden door de
praktijk meer ruimte te bieden om normen naar de eigen (specifieke) situatie aan te passen. De methoden van open normstellingen zijn een
manier waarop deze doelstelling bereikt kan worden. De open normen,
doelvoorschriften en zorgplichten kunnen een bijdrage leveren aan de
communicatie omtrent het functioneren van een wet in de praktijk. Maar
het gebruik van dergelijke methoden is geen garantie dat daadwerkelijk
interactie en communicatie in de discursieve praktijk plaatsvindt. De

hindernissen dienen wel goed voor ogen te worden gehouden. Wat ik
hiermee bedoel is, dat bij de keuze voor open normstellingen met de volgende aspecten rekening dient te worden gehouden:
- Wat zijn de redenen en argumenten voor keuze om gebruik te maken van open normstellingen?
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- Door wie dienen de open normen nader ingevuld, uitgewerkt en

uitgevoerd te worden?
de actoren capabel genoeg om de normen nader in te vullen,
uit te werken en uit te voeren?
- Is er een forum aanwezig waar de verschillende actoren over de
open normen kunnen discussieren en over de toepassing?
- Wat zijn de kenmerkende elementen van de omgeving waarin de
open normen moeten gaan functioneren, bijvoorbeeld: is het een
sterk concurrerende onngeving?

- Zijn

Bij het gebruik van open normstellingen dient de reden en de motivering
voor het gebruik duidelijk te zijn. Maar bij de keuze om gebruik te maken van open normstellingen is naar mijn mening de volgende vraag net
zo cruciaal: door wie dienen de open normen nader ingevuld, uitgewerkt
en uitgevoerd te worden en zijn deze actoren daartoe in staat (capabel) P
Indien de rechter of een bestuursorgaan wordt opgedragen om open
normen nader uit te werken, zullen zich minder snel problemen voordoen. De rechter of het bestuursorgaan hebben de nodige kennis en beschikken over de nodige vaardigheden om gehoor te kunnen geven aan
de opgelegde taak. Het probleem doet zich eerder voor bij actoren die
geen 'specialisten' zijn en niet dagelijks met wettelijke normen en open
normstellingen werken.
De open normen, doelvoorschriften en zorgplichten vergen (enige) kennis en vaardigheden van de actoren die met dergelijke normen aan de
slag moeten. Mijns inziens dienen de deelnemers aan interpretatiegemeenschappen aan de vereisten van kennis en vaardigheden te voldoen,
wil een open norm verder worden ontwikkeld. Is de kennis (en vaardigheid/ervaring) minimaal aanwezig, zullen de actoren niet zo snel investeringen doen (tijd, geld en energie). Er zullen dan methoden ter
beschikking moeten worden gesteld om het gebrek aan kennis en vaardigheid op te vangen, zoals educatie en informatieverstrekking.
Tevens dient er een soort 'forum' in de discursieve praktijk te bestaan,
willen open normen, doelstellingen en zorgplichten nader ontwikkeld
worden. Een hindernis waar dergelijke normen tegen aan lopen, is de
dynamische omgeving waarin zij behoren te functioneren. De dynamiek
in het bedrijfsleven wordt vooral gekenmerkt door concurrerende aspecten waarbij innovatie, snelheid en efficientie de 'tools' zijn voor de over-

leving van een onderneming.

Indien de kennis, vaardigheden en het forum nog in de kinderschoenen
staan, zal er veel tijd overheen gaan voordat open normen, doelvoorschriften en zorgplichten tot hun recht komen. Dat kennis, vaardigheden
en de aanwezigheid van een forum belangrijke voorwaarden zijn voor
een geslaagde communicatie omtrent een wet, blijkt uit de casestudy.
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Doordat de werkgevers geen ervaring (kennis en vaardigheden) hebben
met open normen, handelen zijn pragmatisch. Het gevaar dat achter het
pragmatisch handelen schuilt, is dat preventieve werking achterwege
blijft. Er wordt immers gehandeld op het moment dat het probleem zich
reeds voordoet. Er is sprake van een 'piepsysteem': op het moment dat
een werknemer een probleem aangeeft, wordt daarop gereageerd. De instellingen Arbeidsinspectie en arbodienst nemen weinig eigen initiatief
om de werkgever te ondersteunen bij zijn problemen op het gebied van
de arbeidsomstandigheden. De aanwezige expertise wordt niet benut ter
ondersteuning van de werkgever.
Op het gebied van de arbeidsomstandigheden vindt er te weinig of geen
(intensieve) interactie plaats tussen verschillende actoren. Hierdoor kan
er geen goed functionerend forum ontstaan. Op ondernemersniveau
vindt regelmatig overleg plaats met de OR, maar het overleg heeft in de
meeste gevallen weinig diepgang. De interactie tussen de instellingen
(arbodienst en Arbeidsinspectie) en de werkgever is voor verbetering vatbaar. Op dit gebied dient er intensief geinvesteerd te worden om een forum te creeren waarin de actoren over en weer discussieren, ervaringen
en informatie uitwisselen.

Kortom: de theorie omtrent de communicatieve benadering van wetgeven is een stijl van wetgeven om meer aansluiting en dialoog te stimuleren met de discursieve praktijk. Maar door slechts een keuze te maken
voor open normstellingen wordt de discursieve praktijk niet gestimuleerd. Bij de keuze voor open normstellingen dienen het doel voor een
dergelijke keuze (motieven) en de actoren die het doel dienen uit te voeren een centrale plaats te nemen.
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Increasing the effectiveness of legal rules has always been a primary concern for the legislator. In finding ways to reduce the ineffectiveness of
lawmaking, legal and sociological scholars have pointed out the one-sided
relationship between governments and citizens, the so-called command
and control approach. The scholars have criticized this command-andcontrol approach into perspective and they have argued that the relationship between the government and its citizens should be conceived as reciprocal in nature. Under the reciprocity thesis, these scholars argue that
the effect of legal rules increases when there is a high degree of communication and interaction among the rules and the ruled.
The departure point of this dissertation is the doctrine of the communicative approach to legislation. The doctrine assumes that through the use
of open norms, which must be interpreted by those affected, a better link
with reality is created and cooperation between the various parties (legislator, political actors, and societal actors) is greatly stimulated. The communicative approach suggests that legislation is not, or not only, a tool
aiming to influence behaviour. Rather, legislation should be conceived as
part of a broad communication exercise. Through the creation of communicative laws, the legislator is able to socially co-exist. The benefits of
social co-existence are that (I) it allows the legislator to communicate in
the necessary 'specific and selective vocabulary', as is the case with open
norms, (2) it gives a voice to the respective communities, allowing them
to reveal their aspirations and concerns, and, (3) it invites the respective
communities to interpret and discuss the legal rules.
According to the communicative approach the so-called interpretive
communities have an important task in the interpretation of open norms
within the social field in which they are active. The aim of this dissertation is whether the various actors indeed interpret and apply open norms,
and if so, how they do this. Therefore the notions "interpretive communities" and "reciprocity" are examined.
The main question addressed in this thesis is:

How are open norms interpreted by interpretive communities and can
we indeed speak of a reciprocal relationship between legislation and
society, as the communicative approach claims?
The dissertation consists of three parts: a theoretical, an empirical and a
concluding part.
The theoretical part discusses the notions "interpretive communities"
and "reciprocity". The discussion relies on jurisprudential and sociologiI95
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cal theories. In the empirical part the communicative approach is examined in practice. I use the Working Condition Act I998 as an example.
The final part of this dissertation integrates the theoretical and empirical
part and queries to what extent the theoretical elements materialize in
practice.

Theoretical part

first part of this dissertation discusses the notions interpretive communities and reciprocity.
Chapter two of this dissertation examines the notion 'interpretive communities'. We define an interpretive community as:
As already stated, in the

A group of persons or institutions that is engaged in interpretation,
application and elaboration of a law that contains open norms.
Our concern is not so much with determining who is part of a particular
interpretive community, but rather with assessing whether the various
actors indeed interpret and apply open norms, and if so, how they do
this. These actors are often diverse and include not just governmental actors (judges, administrative bodies), but also the addressees of the legislation, in the case of the Working Condition Act I998 employers and
employees. We have thus opted to examine the notion of interpretive
community through the lens of diversity. By taking into account diversity,
we are better able to judge the way in which open norms are interpreted
and applied. There are three core elements to the notion of diversity:
- Interests

- Use oflanguage
- Affinity with open norms
The third chapter discusses the notion 'reciprocity'. Reciprocity is used in
a number of different disciplines, including economics, sociology, psychology and jurisprudence. Reciprocity is usually assumed in 'horizontal'
relations or social structures, but even in relations between government
and citizens, reciprocity can be important. The philosopher Lon L. Fuller
has defined the notion of reciprocity as follows:
Certainly there can be no rational grounds for asserting that a man can have
moral obligation to obey a legal rule that does not exist, or is kept secret from
him, or that came into existence only after he had acted, or was unintelligible,
or was contradicted by another rule of the same system, or commanded the
impossible, or changed every minute (...) There is a kind of reciprocity between government and the citizen with respect to the observance of rules (...)
When this bond of reciprocity is finally and completely ruptured by govern-
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ment, nothing is left on which to ground the citizen's duty to observe the rules. I

We have examined reciprocity in the context of economics and in the
context of law. Starting with the latter, the relationship between a gov-

ernment and a citizen can be seen as a legal relationship. This relationship is characterized by legal norms and (legal) principles. The meaning
of reciprocity in this relationship is limited: the citizen is obliged to obey
the laws its government has made and conversely, the government is
obliged to adopt laws to govern its citizens. The two factors 'level of support for legal norms' and 'weighing up of interests' are an expression of
reciprocity in the context of law.
Reciprocity in economics has a different meaning. Economic relationships are based on a mutually beneficial exchange. Obligations are thus
created on voluntary basis. The parties calculate their advantage in the
light of their own interest. Trust, reasonableness and fairness play a central role in economic relationships. The notion of reciprocity is hence
given a more business-like meaning.
We conclude that the specific meaning of reciprocity depends on the context and relationship in which it is applied. The core idea behind reciprocity, which is independent of the context within which the notion is
eventually applied, is:

The acknowledgment of each other's basic obligations, taking into account the position and interest(s) of the other party.

Empirical part
In the second part the communicative approach is empirically examined.
We use the Dutch Working Condition Act I998 (chapter 4) as example.
The Working Condition Act I998 is a communicative law and contains
numerous open norms that must be substantiated by social actors and
may thus be helpful to prove reciprocity. To that end, we have interviewed a number of social actors that interpret and execute those open
norms to comply with the main obligations imposed by the Working
Conditions Act I998. Six enterprises (three enterprises with more than
99 employees and three enterprises with between IO and 99 employees),
an occupational health and safety service and a Health and Safety Inspectorate were interviewed. All enterprises were active in the transport sector.

The Working Condition Act I998 aims to protect employees against bad
working conditions, by stipulating safety and health norms. An imporr

L. L. Fuller, The morality Oflaw. New Haven, Conn.: Yale University Press I969. p. 3940.
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tant feature of the Working Conditions Act I998 is that the legislator
used open norms, so as to allow employers some room to adopt solutions
particularly suitable in the context for their respective undertakings.To
achieve the overarching goals pursued by the law prevention of sickness
leave, occupational disability and occupational diseases - all actors (interpretive communities) should debate the interpretation, application, and
elaboration of the open norms of the Working Condition Act I998. The
actors in the system of Working Condition Act I998 are:
- Employer and employee: together they bear responsibility for the
-

continuous improvement of the working conditions in their undertaking (article 3 Working Condition Act I998).
- The occupational health and safety service has an advisory function. They advice the employer about issues concerning working
conditions. In some cases the employer is however obliged to contact the occupational health and safety service, namely in case of:
- The assessment of the risk inventory and evaluation of the undertaking
- The policy on sickness leave
- The periodically (voluntary) work-related medical examination
- The medical examination prior to employment (insofar as necessary for the job)
- The working condition consulting hour for employees
- The Health and Safety Inspectorate is charged with the supervision
and enforcement of the Working Condition Act I998.
The empirical part examines whether the participants are able to look beyond their conflictual interests and arrive at a mutual understanding of
the interpretation of the open norms. The emphasis is on the degree of
private policymaking in this respect and on the degree of cooperation between employers and employees (whether or not represented on works
councils). We also examine the degree o f cooperation between the employer, the occupational health and safety service, and the Health and
Safety Inspectorate. Chapter 5 sets out the interviews which were held
with the participants.

Conduding part
The final part of this dissertation integrates the outcomes of the case
study Working Condition Act I998 and the theoretical notions interpretive communities and reciprocity. We have seen that the employers in the
case study all endorse the aspirational norm embodied in the Working
Condition Act I998, namely: a healthy and safe working environment.
The undertakings operate in a dynamic and competitive environment.
The response of the undertakings as regards the interpretation of open
norms is pragmatic: the employer reacts to the signals that he receives
I 8
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from his employees (for example: complaints that the work pressure is
too high), and he then attempts to find a solution. Given the pragmatic
approach of employers, we conclude that it is not possible to characterize
employers as an interpretive community. The underlying idea of the
communicative approach is that the norms enacted by the legislator
should be "further elaborated in dialogue with different juridical, political

and social participants".2
The occupational health and safety service and Health and Safety Inspectorate (Inspectorate) exert an indirect influence on the interpretation, application and elaboration of open norms. The occupational health and
safety service gives advice and by doing so influences the working condition policy of undertakings indirectly. The undertaking can implement
the advice that is given by the occupational health and safety service. The
same can be said regarding the Health and Safety Inspectorate. The Inspectorate establishes shortcomings in an undertaking, which should be
addressed by the undertaking concerned. The Inspectorate gives directions on how to remedy the shortcoming and in that way steers the activities of the undertaking.
The Inspectorate and the occupational health and safety service both
place responsibility for the working condition policy with the employer.
We can thus say that these actors also operate in a certain pragmatic fashion:
- The occupational health and safety service only reacts to the signals
it receives from the employees or employers.
- The Health and Safety Inspectorate reacts to complaints from the
business community.
There is a wide variety of relationships in the field of working conditions.
To what extent can we speak of a reciprocal relationship between the different relations? To answer this question one has to examine the motives

for establishing the relationships.
The relationship between an employer and employee rests on a voluntary
basis as it is an employment relationship. The employer and employee
interact on a daily basis and are required to conduct themselves as good
employers and good employees. Their relationship is socio-economic in
nature.
The relationship between the occupational health and safety service and
the employer is contractual. The parties stipulate in the contract what
their mutual obligations and expectations are. The reciprocity in this relationship is thus not as strong as that in the relationship between em-

A W.J. Witteveen en B.M.J. van Klink. De sociale rechtsstaat voorbil. Twei ontwerpen voor
het huis van de rechtsstaat, WRR Voorstudies en achtergronden (V 116), Den Haag: Sdu
2002, p. I93
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ployer and employee. The occupational health and safety service and employer are inter-dependent because of the system of the Working Condition Act I998 and thus not on voluntary basis. Their relationship is more
like an economic relationship: services are provided in exchange for
payrnent.
The relationship between the Inspectorate and employer is legal in nature. Legal norms condition this relationship. In their daily work, the Inspectorate and the employer work independently of each other.

What conclusion can be drawn for the communicative approach to legislation? Does a reciprocal interpretive community exist?
As already stated, the communicative approach aims to stimulate a dialogue regarding the subject of legislation after the entry into force of that
law. One method to achieve this objective is the use of open norms. The
perceived benefits are that it will be easier to anticipate and react to new
developments and that law and reality are thus in concert. Further, interaction between legislation and society is stimulated as the legislation can
better supplement the society's core features.
According to the communicative approach the interpretive communities
are charged to interpret, develop and elaborate the open norms. The successful functioning of interpretive communities depends upon a number
of factors:
First, the functioning of an interpretive community depends on its environment, or setting (also referred to as the semi-autonomous social field
(SASF) in the literature). The setting, in many respects, determines the
actions of the participants of the interpretive community. It can influence
the interests they intend to pursue or determine the hierarchy of interests
a participant ought to adopt in order to fit in the interpretive community.
In the case study concerning the Working Condition Act I998 the undertakings that were examined, were all active in the transport sector. This
sector can be seen as a semi-autonomous social field. The transport sector is characterized by competition and as a result of this, economic interests (such as costs and benefits) hold a prominent place. These
interests can for their part influence the functioning of the interpretive
community that should interpret, develop and elaborate the open norms
of the Act.
The second factor concerns the diversity exhibited by an interpretive
community. An interpretive community comprises different participants
and the composition of these participants determines the functioning of
the interpretive community. The pursuit of different objectives by the
participants of the interpretative community can influence the dialogue
and the reciprocal relation between the participants considerably. A re200

SUMMARY

lated factor is the use of language. In the case study the employers use
predominantly economic concepts (such as costs and benefits, competition), whereas the governmental bodies (the occupational service and Inspectorate) use the legal terminology laid down in the Working Condition
Act I998 (such as health risks, compliance with workplace legislation,
supervision). As regards the factor 'affinity with open norms', we must
make a distinction between the objective pursued by the Working Condition Act and the means to achieve the purpose (the use of open norms).
The respondents in the case study did have affinity with the objective of
the Working Condition Act I998, namely the creation of a healthy and
safe working place. However they had less affinity with the use of open
norms, as could be deduced from their actions (which were characterized
by pragmatism) and the effort (in terms of time and purchase appliances)
they invested to attain the objective ofthe Working Condition Act I998,
If and when all three elements that make up diversity (interests, language
and affinity) are present in an interpretive community and exert a strong
influence, then it seems reasonably to presume that the interpretative
community will not function satisfactorily, if at all.

What about the notion 'reciprocity'? Using the terminology of the communicative approach: are dialogues and reciprocal relationships within
an interpretive community stimulated so that the open norms are interpreted and developed?

The way an interpretive community functions certainly influences the
degree of reciprocity. I f an interpretive community does not function
properly, then this will undoubtedly influence the degree of reciprocity
between the participants of an interpretive community. The interests that
participants pursue also influence the reciprocity. Where the interests
pursued by the various participants are too divers the reciprocal dialogue
between the participants of the interpretive community suffers.
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Bijlage I: overzicht structuur van arbowetgeving'

Kaderrichtlijn

V

Biizondere richtliinen
V

11
Arboweti998

Algemene voorschriften

Art. 16 Arbowet 1998
concrete normen

kader voor

i
Zorgplicht
Risico-inventarisatie en evaluatie

Arbobesluit
Arboregeling

Ondersteuning door arbodienst
Samenwerking met OR

Arbobeleidsregels

et cetera

'

J.R. popma, 'Verprivaatrechtelilking van arbeidsomstandigheden , in: P.F. van der
Heiiden, R.H. van het Kaar & A.C.J.M. Wilthagen (red.). Naar een nieuwe rechtsorde
van de arbeid? Bundel ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Hugo Sinzheimer

Instituut van de Universiteit van Amstgrdam, Den Haag: Sdu Uitgevers I999, p. I62.
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Bijlage II: overzicht risico-inventarisatie en evaluatie & plan van aanpak
naar bedrijfsgroottez

Risico-inventarisatie en evaluatie
Naar grootteklasse
% Bedriiven
met een getoetste ri&e
Minder dan lo werknemers
IO-IOO werknemers
Ioo of meer werknemers

% Bedrijven met
een (nog) niet getoetste ri&e

68%
85%

7%
7%

% Bedrijven met
een goedgekeurd
plan van aanpak

% Bedrijven met
Pva. maar termiinen / prioriteiten
niet in orde

94%
7I%

Totaal

4%
7%

Totaal: % bedriiven met een
ri&e
(kolom 2+31

75%
92%

98%
78%

Plan van aanpakl

Naar grootteklasse

Minder dan IO werknemers
IO-IOO werknemers
Ioo of meer werknemers
Totaal

drijven met
een plan van
aanpak

6I%

I396

66%

I996

85%

I396

90%

I496

77%

77%
63%

74%

de Arbeidsinspectie aan de hand van monitoring.
Arbeidsinspectie, Arbomonitor 2002, Den Haag oktober 2003
De ciifers in deze tabel hebben alleen betrekking op bedriiven met een ri&e.

2 De cilfers ziln vastgesteld door
1

Totaal: % be-
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