> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 1 A
2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Parnassusplein 5
T 070 333 44 44
www.rijksoverheid.nl
Onze referentie
2018-0000144816
Bijlagen
onderzoeksrapport

Datum 20 september 2018
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In aanloop naar de definitieve wetswijziging van de Arbowet op 1 juli jl., is in
opdracht van SZW een onderzoek gedaan onder 774 ‘Arbo beïnvloeders1’ naar de
bekendheid met en implementatie van de nieuwe Arbowet bij het MKB en
grootbedrijf. Hiermee is een maand voor de definitieve inwerkingtreding getoetst
hoe ver het bedrijfsleven is met de implementatie van de wijzigingen van de
Arbowet. Graag informeer ik u met deze brief over dit onderzoek.
Resultaten
Het onderzoek laat duidelijk zien dat er met name bij het MKB nog werk aan de
winkel is. Drie op de vijf ‘Arbo beïnvloeders’ weet een maand voor de definitieve
invoering dat de Arbowet is gewijzigd, maar is inhoudelijk niet volledig bekend
met deze wijzigingen en geeft aan dat nog niet alle bepalingen zijn doorgevoerd in
de organisatie. Er blijkt uit het onderzoek een verschil tussen MKB en
grootbedrijf; het grootbedrijf heeft meer kennis over de wet en heeft bepalingen
uit de wet beter geïmplementeerd. Voor verdere resultaten verwijs ik u naar het
bijgevoegde onderzoeksrapport.
Interpretatie
Het is bekend dat het MKB meer tijd nodig heeft om zaken te regelen dan het
grootbedrijf. De resultaten komen overeen met het beeld uit andere onderzoeken
en monitors als ‘Arbo in bedrijf’ van Inspectie SZW, de Arbobalans en de
Werkgevers Enquête Arbeidsomstandigheden (WEA). Vanaf 2015 zet het
departement samen met een werkgroep (onder andere met FNV, VNO-NCW, MKB
NL, OVAL, NVAB) in op ontwikkeling van voorlichtingsproducten over (de
wijzigingen in) de Arbowet2. Ik ga er vanuit dat de bekendheid met de gewijzigde
Arbowet de komende tijd gaat verbeteren, aangezien het onderzoek voor 1 juli
2018 plaatsvond.
Na 1 juli 2018 moeten alle bedrijven de Arbowet geïmplementeerd hebben en
conform nieuwe wetgeving werken. Uiteraard blijf ik de naleving van de Arbowet
monitoren. Aan uw Kamer is daarnaast voor 2020 een evaluatie van de
wijzigingen van de Arbowet toegezegd en ik zal de punten uit dit onderzoek hier
dan ook in meenemen. Ik beschouw dit onderzoek daarom nu als een eerste
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peiling en er zal naar aanleiding van de resultaten een intensivering van de
communicatie over de nieuwe wet richting het MKB plaatsvinden, onder meer
door gerichte nieuwsartikelen, best practices in het MKB en social media-inzet.
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