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Wetswijzigingen Arbeidsomstandighedenwet in Nederland
Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (ook wel ‘Arbowet’ genoemd) in werking getreden. In de
nieuwe wet worden werknemers en werkgevers sterker betrokken bij het arbobeleid en komt er meer aandacht voor
preventie. Wat betekenen deze veranderingen voor u? In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de
wijzigingen.

Introductie basiscontract
Op dit moment zijn er grote verschillen onder de contracten tussen arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers.
De contracten zijn vaak onvolledig of bevatten te weinig voorzieningen, waardoor de arbozorg ontoereikend is. Ook is
gebleken dat de bedrijfsarts vaak als onvoldoende onafhankelijk wordt gezien. Daarom worden in de
Arbeidsomstandighedenwet minimumeisen gesteld aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Deze
vereisten worden vastgelegd in het zogenaamde basiscontract. Daarin moet staan hoe de arbodienstverleners de voor
de werkgever verplichte wettelijke taken uitvoeren. Het contract heeft daarom enerzijds betrekking op al bestaande
wettelijke taken waarbij de werkgever zich moet laten bijstaan door een arbodienstverlener of bedrijfsarts – zoals het
toetsen van de risico-inventarisatie en –evaluatie – en anderzijds op de nieuwe wettelijke taak van het bieden van
doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts voor de werknemer.
Voor lopende contracten met arbodienstverleners geldt vanaf het ingaan van de wetswijziging een overgangsperiode
van een jaar (tot 1 juli 2018), zodat er voldoende tijd is om de daarin gemaakte afspraken aan te passen aan de
nieuwe wetgeving.

Vereisten basiscontract
In de vernieuwde Arbowet zijn rechten en verplichtingen opgenomen die bijdragen aan een goede beroepsuitoefening
van de bedrijfsarts en meer aandacht besteden aan preventie in bedrijven. In het basiscontract moet daarom expliciet
aandacht worden besteed aan zeven rechten en verplichtingen:
i. Toegang tot de bedrijfsarts: de werknemer moet doeltreffende toegang hebben tot de bedrijfsarts. In het
basiscontract moet worden afgesproken hoe deze toegang is geregeld, bijvoorbeeld door middel van een spreekuur;
ii. Bezoek van de werkplek: de bedrijfsarts heeft de mogelijkheid om iedere werkplek te bezoeken;
iii. Second opinion: de werknemer heeft de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen bij een andere
bedrijfsarts als hij twijfelt over het gegeven advies. De kosten voor de second opinion zijn voor rekening van de
werkgever. Uitvoering van de second opinion gebeurt binnen de procedure zoals de werkgever dit afspreekt met de
arbodienstverlener;
iv. Klachtenprocedure: iedere bedrijfsarts en arbodienstverlener dient een duidelijke procedure te hebben die beschrijft
1

hoe werknemers klachten over de dienstverlening kunnen indienen. Met het oog op een goede dienstverlening
dienen arbodienstverleners en bedrijfsartsen al duidelijkheid te geven over hun klachtenprocedure bij het aangaan
van het contract;
v. Overleg: het basiscontract moet omschrijven hoe het overlegd van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en
de OR is geregeld, zodat de bedrijfsarts meer mogelijkheden krijgt om betrokken te raken bij het bedrijfsbeleid voor
gezond en veilig werken;
vi. Melden beroepsziekten: het basiscontract moet duidelijk maken hoe de bedrijfsarts beroepsziekten kan opsporen,
onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten;
vii. Advisering over preventie: in het contract moet aandacht worden besteed aan de advisering van de bedrijfsarts aan
de werkgever over preventie.

Invoering instemmingsrecht OR ten aanzien van
persoon en positionering preventiemedewerker
In het wetsvoorstel is veel aandacht voor preventie. Daarom krijgt de OR – naast het takenpakket van de
preventiemedewerker – ook instemmingsrecht over de persoon van de preventiemedewerker en diens positionering in
de organisatie. De instemming houdt in dat de preventiemedewerker draagvlak heeft in de onderneming en dat de OR
medeverantwoordelijkheid draagt voor het goed functioneren van de preventiemedewerker in de onderneming.

Conclusie
Het is van belang in te spelen op de nieuwe Arbowetgeving door na te denken hoe werknemers werkzaam binnen een
onderneming een doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts kunnen hebben. Ook de komst van het basiscontract
brengt veranderingen met zich.
Uiteraard denken wij bij specifieke vragen graag met u mee.
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