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Harry van Drongelen1, Sinan Yener2 en André van Rijs3

Over de Arbeids-
omstandighedenwet en de 
matiging van de hoogte van 
de bestuurlijke boete (2) 2020-0179

In het eerste artikel over de Arbeidsomstandighedenwet en de matiging van de hoogte van de 
 bestuurlijke boete (zie Beloning & Belasting 2020-0145, in nummer 10) staat die matiging als zodanig 
centraal. In dit tweede deel wordt nagegaan hoe de bestuursrechter(s) met de matiging van de  hoogte 
van de bestuurlijke boete omgaat.  

Onvoldoende inventarisatie en instructies en 
nog zo wat
In mei 20144 neemt de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State geen genoegen met algemene 
inventarisaties en instructies van werkgeverskant bij 
een leerling-monteur die bezig is met het spuiten van 
hydraulische cilinders van een machine. Tijdens die 
werkzaamheden is zijn vinger tussen een cilinder en de 
grond bekneld geraakt met als gevolg letsel en een 
 behandeling in een ziekenhuis. De specifieke risico’s 
zijn onvoldoende geïnventariseerd en er zijn onvol-
doende instructies gegeven. Dat is volgens de Afdeling 
bestuursrechtspraak des te klemmender als het gaat 
om werkzaamheden die met enige regelmaat terug-
keren. Geen grond voor matiging. Ook in januari 20155 
hecht de Afdeling bestuursrechtspraak waarde aan in-
ventariseren van een of meer bepaalde risico’s. In dit 
geval gaat het om werkzaamheden op een bouwplaats 
waar twee asbesthoudende gevelplaten zijn  verwijderd, 
en die daarna zijn gebroken en onverpakt door de 
werknemers zijn vervoerd. Dit gebeurt allemaal zonder 
opdracht van de werkgever en dus op eigen initiatief 
van de werknemers in kwestie en dat zelfs in weerwil 
van de in het bedrijf geldende regels voor asbest-
verwerking. De Afdeling bestuursrechtspraak hecht 
geen enkele waarde aan het door de werknemers in 
kwestie al dan niet handelen in opdracht van de werk-
gever. De aard van de werkzaamheden maakt dat er 
rekening moet worden gehouden dat er bepaalde 
 gebreken aan het licht komen die aanleiding geven tot 
herstelactiviteiten. Geen ruimte voor matiging. Ook in 
november 20176 – in het algemeen gestelde veilig-
heidsregels -, maart 20187 – algemene maatregelen - 
en mei 20198 – geen specifieke risico-inventarisatie en 
veilige werkwijze – is er volgens de Afdeling bestuurs-
rechtspraak geen grond voor matiging. In maart 20159 

is niet alleen onvoldoende inventarisatie van de risico’s 
van de werkzaamheden aan de orde, maar speelt 
 volgens de Afdeling bestuursrechtspraak ook dat de 
werkgever onvoldoende rekening heeft gehouden met 
de risico’s die zich naar aanleiding daarvan zouden 
kunnen voordoen. Daarnaast meldt de werkgever aan 
het bedrijf waarmee hij samenwerkt niet dat hij de met 
dit bedrijf gemaakte mondelinge afspraak niet kan 
 nakomen en heeft hij verder ook niets gedaan om het 
gevaar te voorkomen waardoor een werknemer van dat 
andere bedrijf gewond is geraakt. 

Veiliger dan wettelijk is voorgeschreven en toch
Een werkgever voert asbestverwijderingswerkzaam-
heden aan een woning uit. Er is een schriftelijk werk-
plan opgemaakt, maar in afwijking daarvan is geen 
gebruik gemaakt van een transitroute en is er geen 
afvalsluis gebouwd, omdat dat praktisch onmogelijk 
blijkt te zijn. Hij bouwt daarentegen een douchesluis 
direct aan de ruimte waar de asbest wordt verwijderd, 
waardoor er ook volgens de Minister van SZW veiliger 
wordt gewerkt en er bij werkzaamheden van geringer 
omvang afval veilig via een douchesluis kan worden af-
gevoerd. Voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State in november 2015 reden om de hoogte 
van de boete met 75% te matigen. Dat van het werkplan 
is afgeweken wordt de werkgever dus wel  aangerekend.

Verminderde verwijtbaarheid
In juni 2014 vindt de Afdeling bestuursrechtspraak dat 
er in het haar voorgelegde geval sprake is van ver-
minderde verwijtbaarheid. De werknemer in kwestie 
loopt letsel op door in aanraking te komen met 
spanning voerende delen van een wandcontactdoos. 
Voor het letsel is hij in het ziekenhuis is opgenomen. De 
werkgever heeft met de door hem opgestelde risico- 
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inventarisatie en -evaluatie een veilige werkwijze 
 ontwikkeld die voldoet aan de geldende wet- en regel-
geving. Met andere woorden: de werkgever heeft zich 
de nodige inspanningen getroost om een overtreding 
(artikel 3.5 lid 3 Arbeidsomstandighedenbesluit) te 
voorkomen. Dat de werknemer onbedoeld werkzaam-
heden aan de wandcontactdoos heeft kunnen 
 verrichten, maakt dat de werkgever een gevaarlijke 
 situatie heeft gecreëerd en dat is hem te verwijten. 
Maar ook voor werkzaamheden aan die wandcontact-
doos heeft de werkgever een veilige werkwijze 
 ontwikkeld met de opgestelde risico-inventarisatie en 
-evaluatie en dat maakt dat er sprake is van een 
 verminderde verwijtbaarheid, wat leidt tot een  matiging 
van de hoogte van de boete met 10%. Als het  beklimmen 
van een transportbaan om een storing te verhelpen 
niet tot de normale werkzaamheden van de werk nemer 
behoort, hij wist dat het niet is toegestaan op de 
transport baan te staan als deze niet is uitgeschakeld 
en druk- of spanningsloos is gemaakt en hij daartoe 
geen opdracht van de werkgever heeft gekregen, is er 
volgens de Afdeling bestuursrechtspraak in maart 
201810 reden voor matiging. De werknemer heeft uit 
 eigen beweging gehandeld en dan is er sprake van een 
verminderde verwijtbaarheid aan werkgeverskant. De 
matiging van de hoogte van de boete is 35%. 

‘Onevenredig hoge boete’, over 
 maatschappelijke dienstverlening en nog zo wat
Twee werknemers van een stichting verrichten werk-
zaamheden die bestaan uit het vervangen dan wel 
 repareren van asbesthoudende panelen onder de 
 ramen van twee woonunits. Er is geen asbest-
inventarisatie uitgevoerd en de kapotte panelen  
zijn door de werknemers zonder persoonlijke 
beschermings middelen opgeruimd en afgevoerd, als 
gewoon afval. De stichting in kwestie is ervan uit gegaan 
dat er geen asbest in de desbetreffende panelen aan-
wezig is. De stichting biedt (jeugd)zorg, hulpverlening, 
welzijnsdiensten, onderwijs en maatschappelijke 
 opvang. Dat maakt volgens de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State in november 201611 dat 
meer werknemers bij een stichting niet leidt tot meer 
bedrijfsresultaat en een navenante draagkracht. Het is 
dan ook niet proportioneel zoals de Minister van SZW 
heeft gedaan om de hoogte van de boete te baseren op 
het (totaal) aantal werknemers van de stichting. 
  Bovendien behoren de beboete werkzaamheden niet 
tot de kernactiviteiten van de stichting en is er een 
 grote hoeveelheid boetes gecumuleerd. Dit samenstel 
van factoren leidt tot een onevenredig hoge boete, 
 ondanks het feit dat de minister terecht betoogt dat de 
stichting een zwaar verwijt valt te maken. De hoogte 
van de boete wordt met 50% gematigd. 

‘Passend en geboden’, over inspanningen 
 achteraf
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
 State heeft in april 201512 aangegeven dat inspanningen 
van werkgeverskant achteraf direct van betekenis zijn 
voor de beoordeling of de hoogte van de opgelegde 
boete gelet op de individuele omstandigheden passend 
en geboden is. Het komt er dus op neer dat de werk-
gever adequate inspanningen verricht die zijn gericht 
op het (zoveel mogelijk) beperken van de gevolgen van 
de overtreding. In dit geval gaat het om het vervangen 
van laagspanningspanelen in de laagspanningsruimte 
van het controlegebouw op de locatie van een mijn-
bouwwerk. Tijdens die werkzaamheden valt een stuk 
plaatmateriaal naar beneden en het vermoeden 
 bestaat dat er sprake is asbest. De werkzaamheden 
zijn direct gestaakt, het gebied is afgezet, flyers zijn 
 opgehangen, er is een risicomelding gedaan, de 
 betrokken werknemer hebben hun kleding moeten 
 inleveren en de helmen en schoenen van de werk-
nemers zijn schoongemaakt. Dit leidt tot een matiging 
van 35%. In de situatie waarbij bij de afvoer van een 
rookkanaal later asbesthoudend materiaal is gevonden 
heeft de werkgever de voorgeschreven onderzoeks-, 
meldings- en ontsmettingsmaatregelen getroffen. Ook 
hier vindt de Afdeling bestuursrechtspraak in   
december 201713 dat er door de werkgever in over-
eenstemming met de wettelijke voorschriften direct 
adequate inspanningen zijn verricht na het ontdekken 
van de overtreding. Daarnaast speelt ook nog dat  
er een grote hoeveelheid boetes is opgelegd terwijl  
er sprake is van één feitelijke handeling. Voldoende 
grondslag om de hoogte van de boete te matigen  
met 50%.14

Tot slot
De Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandig-
hedenwetgeving15 is in de loop der jaren als uitvloeisel 
van de bestuursrechtpraktijk herhaaldelijk gewijzigd 
om tot een meer evenredige hoogte van de opgelegde 
boete te komen. Hoe goed ook bedoeld, het heeft geleid 
tot een opeenstapeling van matigingsfactoren en dat 
maakt het niet alleen onoverzichtelijk, maar kan ook 
leiden tot willekeur. Die stapeling van matigings-
factoren maakt overigens dat het ook de moeite loont 
om tegen een boetebesluit bezwaar te maken en zo 
 nodig beroep aan te tekenen. Dat lijkt ons toch niet 
 helemaal in lijn met de oorspronkelijke gedachte van 
de invoering van de bestuurlijke boete, namelijk een 
lik-op-stuk-beleid waardoor de effectiviteit van het 
toezicht en de handhaving kan worden verbeterd.16 In 
plaats van die opeenstapeling van matigingsfactoren, 
is een idee misschien om uit te gaan van een boete-
bedrag voor verschillende (clusters van) overtredingen 
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en waarvan de hoogte evenredig en proportioneel en 
daarmee passend en geboden is. Dit boetebedrag kan 
dan vervolgens alleen nog maar worden verhoogd, 
 bijvoorbeeld met een percentage of een vermenig-
vuldigingsfactor, afhankelijk van de omstandigheden 
van het geval. Daarbij kunnen een rol spelen het door 
de werkgever al dan niet voldoende hebben gezorgd 
voor veilig en gezond werken via een risico- 
inventarisatie en -evaluatie met een daaraan 
 gekoppelde onderzoekplicht, het ter beschikking-
stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen, het 
geven van instructies en voorlichting en het daad-
werkelijk houden van toezicht. Daarmee is overigens 
dan ook de samenhang duidelijk met de  civielrechtelijke 
toets van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek en dat kan 
toch nooit verkeerd zijn. Dat maakt dat de matigings-
gronden van de Algemene wet bestuursrecht resteren, 
wat inhoudt dat (1) de nadelige gevolgen van het boete-
besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot 
de met dit besluit te dienen doelen, en (2) de hoogte van 
de boete moet zijn afgestemd op de ernst van de 
 overtreding en de mate waarin deze aan de overtreden 
kan worden verweten, waarbij rekening moet worden 
gehouden met de omstandigheden waaronder de over-
treding is gepleegd. De concretisering en de toetsing 
van de matigingsgronden is dan aan de bestuurs-

rechter en niet meer aan het bestuursorgaan en zo 
hoort dat ook te zijn. 
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