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Meer Arbo-regels voor 
zzp-ers?
Onlangs vroeg Bouwend Nederland – de 
centrale branche-organisatie voor aan-
nemers – samen met de vakbeweging 
aan minister Donner van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid de zzp-er in de 
bouw volledig onder de Arbowet te 
brengen. Van de vakbeweging is be-
kend, dat deze voorstander is van zo’n 
maatregel; de werknemersorganisaties 
vinden dat de zzp-er de bouwvakker 
oneerlijke concurrentie aandoet. Hij din-
gen mag dingen doen die een vakman 
in loondienst niet mag doen of alleen 
met de nodige voorzorgsmaatregelen. 
De VLOK is tegen meer wettelijke regels 
voor zelfstandigen. En helemaal wan-
neer die regels meer problemen geven 
dan oplossingen.
 
Wat is er aan de hand?
De Stichting Arbouw – het instituut 
dat zich bezighoudt met de veiligheid 
in de bouw – heeft cijfers gepubliceerd 
waaruit zou blijken dat zzp-ers in de 
bouw meer ongelukken veroorzaken 
dan werknemers. Omdat de bestaande 
regelgeving (blijkbaar) tekortschiet moet 
die maar worden uitgebreid, zo is de 
simpele redenering van de vakbonden 
en de aannemers.
De VLOK zet in de eerste plaats vraag-
tekens bij de cijfers van de Stichting 
Arbouw. Zo heeft het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) cijfers die er 
juist op wijzen dat de zzp-er veiliger zou 
werken. Ook de ervaringen van de Ar-
beidsinspectie bij de laatste controleacti-
viteiten onder schildersbedrijven gaan in 
diezelfde richting. 

Over wie hebben we het?
Vanwaar die verschillende cijfers? Bin-
nen de groep van zelfstandigen zonder 
personeel (zzp-ers) is een bijzondere 
groep aan te wijzen: de ozp-ers, on-

Schaarse 
vaklieden 
goud 
waard
Ook het grote publiek is zich bewust 
van het tekort aan vaklieden. Op het 
VLOK-secretariaat is dat enige tijd op 
te maken uit de vragen van consu-
menten waar VLOK-leden zitten. 
Uit een onderzoek van een landelijk 
dagblad kwam naar voeren dat 
maar liefst 99 procent van de ruim 
drieduizend mensen die reageerden 
op de stelling “Ik ben blij dat de am-
bachtsschool terugkomt” ja stemden.  
De opvolger van de oude ambachts-
school, het vmbo, draagt de treurige 
bijnaam ‘het afvoerputje van het 
onderwijs’. Om ervoor te zorgen,dat 
er straks nog bakkers zijn en straten-
makers en timmerlieden enzovoort, 
moeten het lager beroepsonderwijs 
een beter imago krijgen.
Volgens de huidige verwachtingen 
zullen de 500.000 technici die nodig 
zijn in 2015 met de huidige instroom 
in de vakopleidingen niet worden 
gehaald. Waar de vraag groter is dan 
het aanbod zullen de prijzen stijgen. 
Hogere tarieven voor vaklieden zul-
len ongetwijfeld een stimulans zijn 
voor jongeren om te kiezen voor een 
ambachtelijk vak. De VLOK meent 
overigens dat je dit soort zaken niet 
alleen van de marktontwikkelingen 
moet laten afhangen. Daarom zet 
de VLOK zich in voor het promoten 
van het klussenvak, ook bij jongeren. 
Hierbij werkt de VLOK samen met de 
regionale opleidingcentra (ROC’s).

dernemers zonder personeel. Een klus-
senondernemer werkt vooral in recht-
streekse opdracht voor consumenten, 
een klantenkring die hij zelf heeft opge-
bouwd. Daarnaast neemt hij ook klus-
sen aan van zakelijke opdrachtgevers, 
zoals bedrijven, instellingen en aan-
nemers. Hij verzorgt zelf de inkoop 
van materialen die tijdens de klus 
verwerkt moeten worden. Daarmee 
is de klusondernemer een ozp-er. Je 
ziet dit fenomeen ook bij bepaalde 
vakgroepen, zoals schildersbedrij-
ven en hoveniersbedrijven.
Daarmee is de klussenonder-
nemer dus een ander soort 
zelfstandige dan de zelfstan-
dige zonder personeel in de 
bouw, die voor het merendeel 
bestaat uit verzelfstandigde 
specialisten die overwegend 
in onderaanneming werken. 
Daarbij is het doorgaans zo, 
dat de hoofdaannemer de 
materialen (metselstenen, 
bewapeningsstaal, beton, 
glas, e.d.) inkoopt. 

Welke cijfers?
Volgens de VLOK is er geen instantie 
die beschikt over accurate en actuele 
ongevallen- en verzuimcijfers van ozp-
ers, zoals klussenbedrijven. Het aantal 
klussenbedrijven zou volgens de cijfers 
van de Kamers van Koophandel al gaan 
in de richting van 30.000 ondernemin-
gen. Dat maakt het interpreteren van 
cijfers voor de bouw lastig, omdat de 
klussenbedrijven door de onderzoeks-
instellingen worden gerangschikt onder 
de bouw. Volgens de VLOK geven 
daarom de recente indrukken van de 
Arbeidsinspectie in de schildersbranche 
een getrouwer beeld dan de cijfers van 
de Stichting Arbouw.

Meer regels nodig?
Zolang het niet duidelijk is of er een speci� ek probleem is, 
kan er volgens de VLOK geen sprake zijn van nieuwe wet-
telijke regels. Bovendien moet dan nog nagegaan worden 
of alle maatschappelijke groepen de eventuele problemen 

niet gezamenlijk kunnen aanpakken. Het is 
beter dit soort zaken vanuit de 
eigen verantwoordelijkheid op 
te pakken, dan het probleem 
op het bordje van de overheid te 
leggen. De VLOK verwacht van 
de overheid wel dat zij meedenkt 
en behulpzaam is bij het aanpak-
ken van zaken die in het algemeen 
belang zijn. 

Wie is verantwoordelijk?
De Arbowet gaf vroeger gedetail-
leerd aan op welke risico’s je allemaal 
moest opvangen. Dat leidde tot veel en 
ingewikkelde regeltjes. Gelukkig is de 
wet op dat punt een paar jaar geleden 
ingrijpend gewijzigd.
Nu ligt de verantwoordelijkheid om 

risico’s in kaart te brengen en actie te 
ondernemen op te gaan bij het bedrijfsle-
ven zelf. Belangrijk hulpmiddel hiervoor is 
de Arbocatalogus waarin je op brancheni-
veau alle risico’s van een vak in kaart kunt 
brengen en van daaruit kunt werken aan 
het voorkomen van ongevallen. De VLOK is 
op dit moment bezig met de voorbereidingen 
voor een Arbocatalogus voor klussenbedrijven.

De VLOK vindt dat er niet meer wettelijke 
Arboregels voor zelfstandigen zonder personeel 
moeten komen, omdat:

-  niet is aangetoond dat zzp-ers voor meer onveilige situaties 
zorgen;

-  de huidige wet voldoende mogelijkheden biedt de ver-
antwoordelijken op de bouwplaats ter verantwoording te 
roepen;

-  dat er daarnaast voldoende mogelijkheden zijn voor partijen 
op de bouwvloer om de zorg voor veiligheid contractueel te 
reguleren; 

-  dat organisaties van werkgevers, van werknemers en van 
zelfstandigen zonder personeel gezamenlijk activiteiten kun-
nen organiseren om de veiligheid te bevorderen.

Zie voor de volledige inhoud van de brief aan de minister van 
Sociale Zaken: www.pzo.nl en www.vlok.nl.

VLOK ledenwerfactie
Vanaf september zal de VLOK een nieuwe ledenwerfactie starten. Door de groei van 
de klussenbranche is het nodig de nieuwkomers te laten kennismaken met de voor-
delen van het VLOK-lidmaatschap. 
De actie bestaat uit een tweetal sporen. Het eerste spoor is een benadering van 
individuele klussenbedrijven. Dit gebeurt vanuit het VLOK-secretariaat, maar dat 
kan natuurlijk ook via de leden. Leden die het leuk vinden een collega VLOK-lid te 
maken, ontvangen een aardige attentie. Het tweede spoor loopt via de Kamers van 
Koophandel. Op 1 november 2008 trappen we af tijdens de landelijke Startersda-
gen. Leden die aan deze VLOK-promotie willen deelnemen, kunnen contact opne-
men met het secretariaat.
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