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Deze studie bevat de resultaten van een onderzoek naar naar de onhd&eling van de arbeidsinspectie in een 
veranderende wetgeving. Dit afsluitende hoofdstuk bevat een s l l a tbeschog  waarin antwoord wordt gege- 
ven op de nag resterende vraag in hoeverre kennis uit het verleden kan worden bomut in het kader van 
iloekomstige ontwikkehgen bij de arbeidsîîspectie en haar belei&temeiaim. Daarbij kamen onder meer de 
o~~t-wilkelnmrg van het rechtsgebied arbeidsoinstmdi&edemecht en de nadruk die daarbi B@ op de strafrech- 
telijke sanctionering aan de orde. Sn het kader van de hanaaying van. de onder de arirbeidsinspectie regar- 
derende wetgeving doe ik de suggestie om selectiever met de strdrechtelijke sanctionering om te gam. Tot 
slot wordt dit hoofdstuk afgesloten met een samenvailhg. 

3. Slotbesclhouwing 

Hoe kan nu de heIiziis uit het verleden warden benut in het kader van toekomstige ontwikkelingen bij de 
arbeidsinspectie en haar beleidsterreinen? 
Er blijkt een zekere spanning te bestaan tussen de redenen, die aan het instellen van de arbeidsinspectie als 
afzonderlijk orgaan ten grondslag Bagen en de praktische uitwerking ernain. Zo was de mbeidsllispectie niet 
alleen een toezichthoudende m opsparende instantie terzake van de uitgevaardigde arbeidersbeschermende 
wetgeving, maar diende de dienst tevems te fungeren als imiformatiebron terzake van de factor arbeid, terwijl 
grote terughoudendheid bestond ten aanzien wam het aanstellen van voldoende mbtenaren. Venrolgieim wordt 
de geschiedenis van de arbeidshspectie en van ham werkterrein gekenmerkt door spanning tussen de wette- 
Ejke en de feitelijke taraksteilhg. Deze ruimere feitelijke taakstelhg gemmibineerd met het feit, dat de ar- 
beidsinspectie lange tijd de endge overheidsinstantie is geweest, &e zich op sociaal-ewnodch tearein be- 
w00g, leidde tot een zich steeds maar uitbreidend werkterrein, dat boven haar oorspronkelijke wetteliJke 
werkterrein, de arbeidersbeschie&g9 uitsteeg. ï d d d d s  is de feitelijke taailrstelufng van de arbeidsinspectie 
beperkt: door de zich na de Tweede Werelldoorlog verder uitbreidende avcrheidsbemoeilenis ap sociaal-ego- 
nomisch terrein, met een toename van bijzondere werheidsdáeusritsn op dit terrein. De activiteiten vain de 
wlbeidshspectie zijai dawdoor teruggebracht nam haar oorspronlcelijke wettelijke taakstelling, da arbeiders- 
bescherming. Maar ook de o n W e h g e n  op &t gebied stonden niet stìi; de beschenninig van de wbeider 
tegen gevaren, die uit het verrichten van arbeid voortvloeiden, ontwikkelde zich tot het arbeIdsomtmdighe- 
demecht, waarin d die factaren, die h het izbeîdsmiilieu en met betrekking tot de werkende mem een rol 
spelen. Maar, hoewel haat feitelijke en wettelijke taa4csteUfslg integreren, de ar'beEdsînspcctie wordt gecon- 
fronteerd met een amtd feitelijkheden waar zij niet af riauvvelijlus invloed op kan uitcuefenen, doch die van 
betekenis zijn voor de wijze waarop zij de haar opgedragen taken v e d d  of kan vesvulienr, mals de dualis- 
tische taakstchg en de onvoldoende personele bezelting. 

Uit honderd jam arbeidsinspectie kan mijais inziens werden afgeleid, dat de destijds door de drie inspecteurs 
van de arbeid ingeslagen weg, waarbij de n a d d  lag op signaleren, informeren en voorlichten, een belangijk 
stempel heeft gedrinkt op de werkzaamheden vm de arbeidbspectie. Het informeren en voorlichten resul- 
teerde In =n möperatieve hteUmg van de dienst, een bereidheid om mee te deden  over het ambrengen 
van veranderingen en verbeteringen op het terrein vm de arbddsamtandipheden. Heb enige nadeel aan dit 
soort activiteiten voar de arbeidsmpectíe verbonden is, dat het resultaat heel vaak niet direct zichtbaar is 
en dat dit bovendien vm geval tot geval km wer~chiîîen. Ai deze activiteiten brachten tevens met zich, dat 
de a?tbeidsinspectie zonder enige: niwijfel de Mjvenide kracht is geweest en nog is achter mekge regeling op 



sociaal terrein en op het temeh wan het tsrbei&ermstml&&ede~ecBnt. Met name war het &t laatste hetreft, 
gaat liet vooral om aanpaahgen en weranderhge~ en het Gtvaardigen w a n  geheel deuwe, strdr~echte~j~ke 
w e t g e ~ g .  W~et is dan ook niet vreemd, dat bet vooral de arbeidsinspectie k, die belast is met de controle 
op de naleving hiernan. HCL is dit: aspect vacn de taak vm de arbeidskprntie, het cantroleren en haundhavem, 
waar de kritiek op de arbeidsinwecitie zich op richt'. Dat laatste is d e l  verwonderlijk, omdat wan controle 
en handhamriig een direct effect wordt veeswacht. 
Uit de wkuwPkkelhg van het a3beldsomstmdE@edemwht kaai worden afgeleid, dat de wetgever de in dat ka- 
der uitgavaadigda normen met een zeker automthme in de strafrechtelijke sfeer heeft geboB~en. WeUicht 
iti dit het gevolg van bet feit, dat dei mbeidsimpectie veelal aan de basis van de regelhg staat en &j niet al- 
laen haar bestaan, maai. ook haar wettelijke ta&stellluig ontleent aan een bijzondere strafwet, de  Arbeidswet 
1889. Men zou dw Intmien spreken vm een soort "'strafFsec*lht-c~gltuur"~ Door op de uitgevaardigde normen 
een strafsmctie te stelllen wckl de wetgever toch op ~ j n  minst de verwachting, dat de overheid in staat is 
de hmdhadbamheid haervan af te dwingen; de praktijk Icert echter dat. het anders k. Met: andere woorden: 
doar ongenwanceerld te kiezen voar skrafrechtellj~ke normering worden bij werknemers, bij werkgevers en bij 
de wetgever zeíf bepaalde verwachtingen gewekt ten a m i e n  van het functioneren van de arbeidsinspectie 
in deze, die niet waar gemaakt kiumen worden. De praktische rnogelijkhederm voor deze overheidsdienst wa- 
ren en zijn beperkt, mede els; gevolg v m  de onderber&tting op het personele vl-kJ op dit terrein k de ar- 
beidsinspectie gedurende haar honderd- jarige bestaan overigens altijd d sstiefrnoederhjk bedeeld geweest. 
Om de handhaahaarheid wal te bewerkstelligen dan wel tol een acceptabel niveau te brengen, zou de m- 
beiúsinspectie zeer aanziealijk uitgebreid moeten wardem. IOf deze uitbreiding ook daadwerkelijk gerediseercl 
wordt en ook de miaite waarin deze uitbreiding gestalte krijgt, is een politieke beslissing, waarbij d e  beschik- 
baarheid wan de  vereiste FmancEEle middden ongetwijfeld een belmgrijke rol speelt. 
Rond de eeuwviering van de arbeidsinspectie staat het terugdringen van het ziekteverzuim en de arbeidsom- 
geschiktheid weer centraal. Be minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Vries stelde2, dat het 
beeld zich afiekent, dat ten rninsle 30% wan het totaal, geheei of gedecltelij~k arbeidsgeschikten een gevolg 
is van het arbeidsverleden; zeker als men daarbij de arbeidsomstandigheden in brede zin beziet. Hij raamde 
de kosten die aan hel ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid verbonden zijn ap  zo'n 30 miljard gulden 
per jaar. EBij achtte de beperkhg van de omvang van de arbeidsongeschitbelid een belmgrijk onderwerp, 
ouk voor de arbeidsinspectie. Maar dan zal deze zelfde b e h d s m a n  er voor moeten zorgen, dat deze over- 
heidsdienst wel over voldoende middelen beschikt om daadwerkelijk een rol wan betekenis te kunnen spelen 
bij het terugdringen Iran de arbeidsonigescEktheid. Dat betekent dm ook, dar ik hoop, dat de politieke be- 
sEieitvorming daaromtrent miei beheerst wordt door de GtdruXrklng 

"pemy wise and pomd foolish"'. 

k"r"Siji% inziens kan niet alleen wordca volstaan met een zeer aansrjeniijke uitbreiding van het personeelsbe- 
stand wan dieila arboidsinspectie. Gezien de te hoge verwachtingen die men van de arbeidsinspectie heeft, zou 
cle wetgever bij zicheiî? te rade moeten gaai of en in hoeverre strafrechtelijke normering bijdraagt in de 
eHectMteit va& de hmaavrng van de norm. Met andere woorden: ligt het voar de hand om altijd maair voor 
een strafrechtelijke norm te kiezen'? 

Een blik in hel Burgerlijk Wetboek leert, dat de arbcHdsomtm&gheden in een onderneming niet d e e n  ge- 
noirnueerd w r d e n  door het strafrecht, maar ook, &.. het pover, door het civiele recht. In het inleidende 
haofdstuk zijn in hek kader van de Wet op de arbeidsovereenkomst een amtal voorschriften genoemd. Te- 
vens k verwezen naar een atmuital algemene verplichtingen, die een werkgever en een arbeider jegem eiliaar 
hiebbcn. Dem dgeniene verpficbtingen zijn onder meer neergelegd in de artikelen 1 6 % ~  en 1639d van het 
Burgerlijk Wetboek. Deze bepalingen schijven voor, dat de werkgever onderscheidenlijk de arbeider In Piet 
algemeen verplicht zijIn al datgene te doen en na te laten, wat een goed werkgever onderscheidenlijk mbeider 
behoort te daen en na te laten. In het strafrechteiijk gesanctioneerde arbeidsomstandi&edernecht komen 
vele voorschiften voor die een ziihloeise& van deze algemene verpLchtbgen kunnen worden beschouwd. Ik 



noem een aantal voorbedden inik de hbeiihwet 1919. In het kader van deze wet moet het hhoofcl of de be- 
stuurder mrgen, dat aan een wouweiijke airbeider, die een borstkind heeft en hem EUemn, h k e b s  heeft 
gateld, bhoorlijk gelegenheid wordt gegeven om haar kind te zogea. De n d e ~ g  van deze zormrpllicht- 
ing Zs skdrechtelijk gesanctioneerd, Uit de jiaamerslagerr vain de w'beidskspsctie blijkt, dat termke van een 
csvertredmg van deze verplichitkg; nolg nooit een proca-verbaal opgemadt. Wel is deze verpgchthg in civiele 
procedures, overigem ook eerst 60 jaaz na totstandlao~ng, opgevoerd in het kader van het zijn van een goed 
werkgever in de z i n  van artikel 1 6 % ~  van hef Burgerlijk Wetboek4, Daarnaast kent de Arbeidswet 1919 een 
verplichting voor de werkgever ani de arbeids- en rusttijden van een mmgere arbeidster zodanig in te rich- 
ten, dat tegemoet gekomen wordt aan haar specifieke omtmdi&eden, Cdn en mder voor zover dit redelij- 
kerwijs van hem gevergd kan worded. De wetgever geeft zowel het hoofd of de $estuwder de mogelijkheid 
om aan het siastríctshoofd van de ahcieidsimrspactle een dtspraaSr tie vragen omtrent de nde~mg van deze ver- 
pKchtjuig; aam deze uitspraak moet gevolg worden gegeven. Vergeiijktiare verplichtende bepal2agen voor het 
hoofd of de bestuurder Ikent de Arbeidswet 1919 ten aanzien v m  arbeid in verband met ondcNvijs door jeug- 
dige personen@. 
Niet alleen de Arbeidswet 191Q8 maar ook de Plrbeidsomstan&&edenwet kent voorbeelden vam dergeUj,ke 
verplichtingen, zoals bijvoorbeeld artikel 3, waarin de werkgevar de aigemrena zorg voor ve111&eld, gezond- 
heid en welzijn in verband met de arbeid opgelegd is, atikel 4 tenake van de beleihvaierhg, de artikelen 
d en 7 over voorlichting en onderridt en artilcel 15 dat de algemene verplichtingen voor de werknemer be- 
vat. 
Bedoelde verplichtingen zijn mijns M e n s  voorbeelden van een narmering waarin de nrogeljjkbedien vani de 
wbeidsbspectie op het terrein van de haaClha~g van de narrn, en daarmee de efictiviteit vm de strafrech- 
tellijkie normering warden overschat. De arbeidsinspectie kan t e d e  van deze verplnchllngen doorgaans twee 
wegen bewandelen. Allereerst kan worden gekozen voor het "'meededen"",aar waar de opgelegde verpheh- 
tingen problemen oplieveren. Dit "meedenken" en bet maken naar een oplossing is eerst effectief wanneer 
er voor de beide partijen een aanvaarbaar ~ompromk gevonden wordt. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te 
zijn, rest er vaar de asbeidsbspectie, daar waw het hoofd of de bestuurder onwillig en hdslarrig is, niets 
anders d m  het opmalken van een proees-verbad. Wiet delen leert de praktijk, dat de weg van een strafrech- 
telijke prowelwe, & die al gevolgd wordt, zeer lang is, maar daarmee is het met de norm beoogde effect 
niet bereikt. Het hoofd af de bestuurder hijgt eventued een boete opgelegd, maar de betrokken werkneem- 
ster is nog steeds niet iar staat om haar End te zogen, of de zwangere werkneemster moet nog steeds, tegen 
haar zin 's nachts of in ploegen werken. 

Een andere vraag k, warmom de in de kbeidsomstmdighi~denwet neergelegde verplichting tol samenwerking 
t m e n  de werkgever en de werlunemers in het beharitigen van de zorg voor de veiBi&eid, de gezondheid cri. 

het wekzijn binnen het bedrijf of de inrichting, ~trdrectitelijk gesanctioneerd is, zij het in de vorm van een 
iadjirecte strafrechtelijke smc~onerhig. Pmers via een varzoek om wetstoepmsirrg km hel dislrictshoofd vw 
de arbeidslnsparctie voor deze gevden een amwij&g geven, die strekt tot ndevbg asan deze verpjichthg. 
Bij deze colmmctie, die veel weg heeft van een soort geschllienbaslechthg, Gjkt eveneens spr&e te Ujn V a n  

aen overschattimg van de mogelijfieden. vm de arbeidsbpeielle. Wmneer de smenwerlung tassen de ba- 
trokkenen op dit terrein beperkt is, of volladig zoek is, dan is, het maar mes de maag of de gekomn vorm 
vm overheickiitementïe dam verandering in kan brermgen. Het samenwerkaai tussen warkgevw en werkna- 
mers kam van owerhei&ijde: rmu eemieiad niet worden dgiedwongen. 
Daarnaast blijkt het ini de Pwrbeidsomtmdiglledenwet gekozen systeem van strafrecbteljJke smctioaaring met 
ktre- tot het jamerslag niet a m  te sluiten op andere soorten van wetgeving. Zo staat Pn het rechtsper- 
wanenrecht op het Gat-uitbrermgen vamr een jameralag en van de jamrekeniag, een civieke~htebjke sairjicitie. 
Ook h de Wet op de onderfiemh~raden k de ondernemer een amtd  vergllchtirigen opgelegd omtrent bi- 
voorbedd het verstrekken van inlichtingen, van de jaarrekehg en vervangende gegevens en tiet sociad jlaw- 
verslag7, die civielrechtelijk zijn gesanctioneerd. 
In een bedrijf of bricIhthg moet hgevalge de kbeidsamtanrli&edenwet een arbocxunernirirjie worden irige- 



wanneer dat bedrijf of die inrichthg daartoe is aangewezen. Een &igelij,ke verplichting tot het hebben 
vm een w b o w d s i e  geldt echter aiief indien het amgeweuon bedrijf OE de awewezen richting biehoort 
tod: een ondemennánig wamoor een adernen-Mngsraad i s  ingesteldB. En war blijkt: tn tegemtehg tot de ar- 
b lc imdss i e  is de verplichhg lat k t e n h g  vm een oiaidemehgsrstad, m& neergelegd h de Wet op de 
Eaaidememingsradnn, bij niet-naleving aleen met een civiele actie te reaikeren. 

Gezllear het vol-n~t~nande mu ik willen pleiten voor een diepgaande doorfichitiq vim de bestaande regeke- 
mng ap het terreín van het a~bei&omstm&&edemmht~ waarbij mora4 de nadruk ral moeten ligen op de 
waag of een ap te laggen of opgelegde verplichting al d m  niet sbakrechteljjk gesanctioneerd &ent te wor- 
den. giet b dus geen pleidooi om de tot stmd gebrachte regelgehg J te schaffen, noch om iedere straf- 
sanrde, die op een norm gelegd is te schappen, maar een pleidooi om het wapen vair die strafsanctie selec- 
.alever te hanteren. Lornelissens' dakt. in dezelfde geest. Ook hij bepleit een selectiever gebruik van de 
str9wancfie. Wel vkrP1 hij zich beperken tot het terrein van de Arbeidsomstm&$hedenwe~ en tot &e bepalia- 
gen, &e "initerreLationele" betrekkingen van individuen betreffea, mds bijvoorbeeld het onderbonden vm 
miatacten tussen de werknemers onderhg of op de toewijzing van taken aan de werktemer overeenkomstig 
zijn valunamchap, waarbij het algemeen bdmg -Is zodanig &der naar voren treedt en waarbij de ernst 
van de overtreding, shafrechtelijk gezien, minder aanneembaar zal zijn te maken. 
WeEcht dat de in de krbeidsonictandighedenwet bestaande mmtructie waarbij sprake is van een hdxectie: 
str&echtefijke sanctionering via de aaia1Anj&gsmogelijlnbeid van de arbeidsinspectie een. eerste stap is op 
de weg naar het selectief gebruiken van de shafrechhrelifke sanctianezhg. 
Bij een selectiever gebruik van het strafrecht kaui de rol van de overheid op het terrein van het arbeidsom- 
standlighedenrecht op onderdelen veranderen. Hoewel onder meer Roodla heeft gesteld, dat met de de h- 
beidsomstandigPLedenwet de overheid een terugtredende rol1 toebedeeld is, kan ik daarvoor geen bewijzen 
winden. Wel is in de &beidsomstandi&edenwet meer ruimte gecreeerd voor participatie van betrokkenen 
d m  onder de Veiligheidswet 1934 en de Arbeidswet 1919. 

Daax waar de wetgever inderdaad de strdi-echtelijke smctioneríng selectiever zou gaan hanteren emm daar- 
door voor een deel van de betreffende wetgeving voor civielrechteiijke sanctionering zou kiezen, opent hij 
voor zichzelf de mogelijkheid om de civielrechtelijke variaties, die in d~e Wet op de arbeidsovereenkomst 
voorkomen, te hanteren. &er zorgvuldig zal men de aardl van de regelgeving moeten belaardellen, om zo na 
te gaan in hoeverre van de: ddaair gegeven moglelijkheden gebruik km worden gemaakt. De wetgever heeft 
dan een amtal opties, die voor Ket bepalen van. de k e n  van belmg zijn. De eerste optie betreft lanidelijke 
geldende: normen. Deze normen vitnidt de wetgever dusdanig b e l m ~ j k  en mamegend, dat een afwijking 
niet Loageslaam kan worden, maar waarvan de wetgever meent, dat het hanteren v m  de strnf~echt atret leidt 
tot de geweniste effectivùteit terzake van de handhaving vm overheidswege vaui deze norm. In dit geval zou 
de wetgever kunnen kiezen voor de variant van dwingend recht. Afwijking van deze norm is derhalve niet 
mogefijk, maar de handhaving wordt in dit gevd overgellaten aan de betrokken partijen zelf. Bij de volgende 
opties wordt de mogelijkheid vani decentralisatie van verantwoordelijkheden geopend; de nadruk ligt, al naar 
gelang vm hel: karakter van de gegeven normen, op bedrijfstak- of ondernemingmivern. 
Daar waar hel het bedrijfk~akniveaii betreft, heeft de wetgever de variant van het zogeaamde driekwmt- 
dvwingend recht tot zijn bieschikking. Deze variant houdt in, dat van de gegeven norm bij coiieetieve wbeids- 
~lvereeaksrnst: of verordeiil3y: km worden dgieweken. Bij de derde en de vierde optie Egt de nadruk lap on- 
dearnilenningisdveau. Hier heeft de wetgever de keuze t w e n  s e ~ - d h g e n d  en aandiend recht. Van Se*- 
dwisng@n&echtelijke normen km uitsluitend bij schriftelijke arbeidsovereedamk of arbeidsreglement afgewe- 
ken; t e r d e  van aandencl rercht is afwijking altijd toegestaan. Indien dde werkgever van de magelijkheid 
van bijvoorbeeld het arbddsreiofaement gebruik v i l  maken om aap de afwijhg wan de. gegeven n a m  gatalte 
te N e n  geven, ml Kj de i o i s t e h g  moeiaen hebben van de ondiernemjngsraad". Maar de ruimte &e im 
d91 verbanrd aan de ooidernawraad gegeven wordt, h &ankelijik van de ruimte die de partijen bij een 
wcallectieve au;beiidsowereeakiornct of verordening biederai. Bij een inhoudeiijke regeling van de gebodea aWj- 



kiEilgsmogeGkheid in een icx3lleclleve ~t~beidsovereenkomt of een zlrbaidsvoowawdenregeling uitgevaardigd 
door een publiekrechteiijk orgaan is de & t e e g  van de ondeme aad riid vereistwe. Verreweg de 
meeste opties impliceren, dat M j w e n  van de door de wetgever mgeven normen via de ieoiEectieve w- 
Etem&overeanlromt af geregeld maeten d geregeld k w e n  wdm. Hierdoor wordt beuwarabteEgd dat werk- 
~vers(organaSa~es) en werhemersorgmi~aties inr het kader van h m  belangenbeh;art%ende && over de be- 
treffende onderwerpeh met ekaar onderhandelen en &praken m&en". Opaieuw komt de hmdhayiing 
te berusten bij de betrokkenen zelf. 

Ook de Wet op de andenie&ngraden geeft aam, dat er mogelijkheden zijn voor de col2ectiewe arbaidsover- 
eenkomt. Sinds N79 kan de verplichthg tot het instellen van een inoinderne~ngsraad ook worden opgeno- 
men in de callectieve arbei&oveuee&inmst. M e  wettelijke bepdhgen t e r d e  van de onderne~nlejsraad zijn 
dm op de ondernemer van to-epassinJe ais hij een onderne&mraad instelt, omdat de caUedieve arbeidla- 
overeenkomst hem hiertoe verplichti4. Een vergelijkbare verplichthg via een icollglectieve mbeidsovereiemi- 
komst zou ook terzake van de 'bednjfsgemadheidsdienst en dei veiE&eidr$ieast ia de & b e i d s o m e m ~ e -  
denwet opgenomen kunnen worden. De verplichthg gddt thans voor een bedrijf of inrichting, dat tot een 
bij algemene maatregel van bestuur aangewezemi categorie behaort, of dat door de directeur-generad van 
de Arbeid is aangewezen. 

Bij het bebindigen van deze studie d ik voor een hiervoor bedoelde wijze van doorlichten van de betrokken 
regelgeving de aandacht wagen. In de indeidimg van hoof&tuk 12 werd aangegeven, dat de ml van de coUec- 
t3eve arbeidsovereemkomt op het terrek van het arbeidsomstandi&edemecht veeleer trendvolgend dan 
trendsettend Is, met het gevolg, dat de &t rechtsinstituut op dat terrein beperkt is. Wellicht, dat de hiervoor 
gedane suggestie een keer ten goede niet zich brengt. Op deze maaier kan d m  tevens worden bewerkstelligd, 
dat beter aangeslotenei wordt op de Bosofie, &e aam de kbeidsamtm&&edenwet ten grondslag ligt, nme-  
"k de gedachte van de u e i f w e r h d e i d  van de betrokkenen; een zlMe pdacbtengmg geldt ter zake van 
een nieuwe arbeidswet. De voorstelienin, $ie in de hoofáiij~~iennota, &e aan de Sociad-Emnodsche Raad 
voor advies zijn voorgelegd, beogen namelak 

b e e r  ruimte te bieden voor een eigen invulhg van de sacide partners". 
Het is zeker, dat in de Arbeidsomstmdi&edenwet en de voorstelbn van de nieuwe arbeidswet een ruheue 
plaats toegekend aan de betrokkenheid van de sociale partners op de verschillende niveau's. Toch bekruipt 
mij het gevoel dat deze betrokPcer3held grotendeels betrekking heeft op meedenken over de waag, h hoever- 
re men zich kan vinden in nieuwe wetgeving en in de uitvoering daarvian. Het lijkt mij een &volie gedachte, 
dat deze. toch beperkte betrokkenheid voer een deel vaui het wbiei&ornstandighbdemechi1 wordt omgezel. 
in directe htroEcb:e&eid. Dit kan door het overdragan. van verzan~oordm&eid. Hierdoor komt niet: alleen 

op, hetzij bedrijfstaSr-, hebij bedrijf&- af ondernninpniveau. Ook de handhahg van 
dit deel vm het arbeidsomtani11~ede~echt m t  meer in handen van de betrokkenen mlf. Op hel belang 
hiervan is in de rechtssociolagisclhle literatuur al herhaalldelijk gewezeitai'? De overheid km dm via de, d m -  
toe voldoeande uitgeruste arbeidsinspectie aan h d  resterend@, ~ t r d e c t e j k  gmanclioneerde deel van het 
arbeidsomtan&@i"dewecht, meer aandacht besteden en de handhaving emm daadwerkelijk afdwingen, 
dthan~ op een awpltabel niveau brengen. 

3. Szimermvat~ng 

In haafdshmk 1 wordt dereerst vastgesteld, dar de geschiedenis w a n  de arbeidsinspectie onilosrnakelijk ver- 
bonden is met die v m  het mbeidsomstanidji&hedemecht. Hierna wordt het rechtsgebied arbeidsomstmdmghe- 
dennecht kort beschreven, onderverdeeld h nationale en htematiolnale recht~bronmen. Een besiyhrijving, v m  
de onCwikkehg van de arbeidsinspectie en haar. werkterrein leert, dat zij zich niet d e e n  me1 het mbaidsom- 
staadiighedenrecht heeft bezig gehouden en bezig houdt, maar op vele andere terreinen bezig is (geweest). 
Voorts bevat &t hoofdstuk eem bewchrijviing v a  de gevoigde werkwijze en geeft het een opbouw van de stu- 



~ ~ ~ < a t ~ k  2 geeft beeld van de lange weg, die in de negentiende eeuw moest worden afgelegd alvorens 
ons land eien arbeidsinspeetie @k was. De roep om werbiei&bemoeiPnk Op het teneh van de ~ e i d ~ o ~ t ~ -  

en toe2icht daarop, irjo basis de industndisatie wi het ~er rb i j i i~e l  v a  de k~derwbkd.  
Voor bet eerst gebeurde dia oEcieel in het p r o 6 ~ i d e  verslag van de prohcie overijssel voor het jaar 1835. 
Dit resulteerde in mrrecpodenitie over en weer tusscun de toemalige bewindsman van het ministerie van 
Buiintalatnd~e Zaken en de tmmdlge gouverneur van de p~ovinci~e. Deze laatste stelde een verbod van kb- 
dermbeid voor, waarbij her toezicht diende te wo~rden opgedragen aan de plaiabewke besturen. Sn 181411 zou 
een eerste rnniiarristeri6lie enqu&be wmdear ingesteld naar de arbeidsornctandigheden vm met name kirudereq 
wambij de wem om vm overhieidswege t e r d e  regelen te steilen naar voren werd gebracht. De amgeschre- 
ven gauverneus konden zich met deze wem verenigen, over de inhoud van de regeling verschilden &j v a n  
mening. Wel wm duitlefik, dat z i j  ook voatzieuisogen d d e n  omtrent het toezicht op de nideving van een der- 
gelEjke regeling, waarbij de nadruk lag op het plaatselijke niveau. Eerst De Vries-Robbt! pleitte in ~ j n  uit. 
1860 daterande rapport voor de Pnstdhg van aparte inspecteuls, aan wie bepaalde bevoegdheden, zoals hd 
kunnen belredeai van fabrieken en het kunnen aanbevelen vm vermderkgen omtrent de hyw8rne en de vei- 
ligheid, toegemeten dienden te worden. Dit rapport sou de stichfingsbrief v a n  de arbeidsbspectie genoemd 
kunnen worden. Wet leidde in hetzelfde jaar nog tot een nieuwe ministeriele enqudte, miet overigens hetzelf 
de resultaat als haar vamgangster, maar de rnaiarsehappeEjke druk. werd grgrater. Deze mu uiteindelijk resulte- 
ren in Piet initiatief-ontwerp van het Tweede Kamerlid Van Houten. Ond& aiie aandrang tijdens de parle- 
mlentaire behandeling e r n a  vindt men jaz de Kinderwet-van Houten nieh terug over het toezicht op de nale- 
ving vsrn hel daarin neergelegde verbod van kinderarbeid. Hoewel het wetje de basis vormt van het mbeids- 
omstandighedenrecht, had her praktisch weinig betekenis, niet alleen vamiwege het feit, dat een dionderlijk 
toezichthaudemd orgaan met voldoende bevoegdheden ontbrak, maar ook vanwege de onidwjdelijkhedaa om- 
Lrent de reikwijdte van Bet venbod. Al snel werden praglaigen ondernomen niet alleen om de gesignaleerde 
gebreken op te heffen, maar ook om de rekvijdte van de overheidsbescherrning te verbreden. Een vooront- 
werp-Van Lynden van Sandenburgh werd voor comaentaar naar diverse nijverheidsorganisaties gezonden; 
hoeweli de antwoorden vrij instemmend waren, werd het vraagpunt, of er afzonderlijke inspecteurs moeten 
komen, niet eenduidig beantwoord. De daarop volgende bewindsman Moddermm diende in 3.88382 een wets- 
voorstel in bij de Tweede Kmer, wnauin zowel in de bedoelde uitbreiding werd voorzien, als b de instelling 
w a n  afzonderlijke inspecteurs. Het voorstd werd in bet pmlement zeer ongunstig ontvangen. Zijn opvolger 
Du Tour van Belhcbuve mu dit wetsvoorstivl intrekken cn vervolgens met een nieuw voorstel komen, waarin 
met asme de regehg omtrent de afimnderlijke imspecteurs was weggelaten. Ook nu werd ditmaal aan hem 
hel verwijt gericht, $at er onv~).ldoenidc feltelijka gegevens wmen hgebracht, zodat de noodzaak van ingrijlpen 
door de wetgever niet was aangetoond. Als reactie faierop werd in de jaren 1&&6 en 1887 een parlementaire 
enqu6te gehouden naar de werking van het Kimderwetje van Van Houten en de toestanden in fabrieken en 
werkplaatsen, Hel door da enqu&tie-commissie uitgebrachte verslag bracht zoveel rnisstmden a m  het licht, 
dat verder ingrrijpen van overheidswege niet kon worden uitgesteld. Een tweede ontwerp van Du Tour vm 
~ellinlcbave, dat nog in 1887 werd ingediend en verder ging d m  het eerste, werd niet meer afgedam. Zijn 
opvolger Rays van Beerenbroek diende een onkwerp in, dat de Arbeidswet 1889 is geworden. In deze wek 
is het toezicht op die mbdeving, alsmede de opsporing vain overtredingen aan aparte functionarissen opgadra- 
gen, inspeclews genamdi, vao, &ie: het aantal in de wet zeif was vastgelegd uil: angst voor mbtenwij, die de 
mije: andernedngsgeest zou kaurnen dwarsbomen. Hoewel in het verslag van de parlementaire ~nqueta-mm- 
missie evcneemis gepleit was voor het instellen van doonider"ke inspecteurs en Ruys van Beerenbroek zeZF 
Gd geweest was van, deze enquête-coamisstp;, was de regehg van het toezicht in de wet gekomen daar initia- 
tieven vanuit de Tweede Kamer en niet op voorstel van de bewindman. De wet bevatte tetiem een regeEag 
Van de bevaegaeellen van deze Znspecteurs en egar aantal controlemiddelen, dat het toezicht diende te wer- 
esnvoudigen. 
Het ~~*fdfclstuk besluit met een afzonderlijke paragraaf waarin de maag wordt b e a n ~ ~ ~ ~ d  naar de 



waasom een &onde"ke arbeidsinspectie was ingesteld. 

De hoofdstukken 3 kot en met 5 bestrijken de periode vanaf het ontstaan van de arbeidsinspectie tot de Ber- 
ste Wereldoorlog. 
Behalve het verbod v a  kmmiderarbeid bevatte de Arbeidswet $889 beschermende bepalingen ten aamien van 
jeugdigen en vrouwea,-althans vwr zover zij arbeid verrichten in fabrieken of werkplaatsen. Naast een ver- 
bod van nacht- en zondagsarbeid en eeni beperkiug van de arbeidsduur, zouden voor hem bepaalde soorten 
van arbeid op grond van gevaren war de gezondheid of het leven bij algemene maatregel van bestwu verbo- 
den worden, of slechts onder zekere vmmaardeni kunnen worden toegestaan. Op 1 maart 18W konden de, 
bij de wet ingestelde, drie Inspecteurs van de arbeid met hun werkzaamheden ia even zovele districten, "ar- 
beidsinspecden" genaamd, aanvangen. De taak van de inspecteurs van de arbeid bestond uit het toezicht op 
de uitvoering van de wet en het opsporen van overtredingen. In de nadere uiwerking vast het toezicht op 
de uiivoerhg van de wet werd deze wettelijke verplichting herhaald, maar tevens werden daaraan toegevoegd 
de naar aanleiding van de wet uitgevaardigde algemeene maatregelen vami bestuur en d t e r i ë i l e  regeiingen; 
daartoe hadden zij de plaatsen, waar arbeid werd of pleegde te worden verricht, te bezoeken. Teneinde de 
uniformiteit in de toepassing van de wettelijke voors&riften te bewerktelligen dienden de inspecteurs met 
eikaar in overleg te treden. Vervolgens dienden &j zoveel mogelijk overeenstemming te bevorderen tussen 
de door de wetgever gestelde eisen en de belangen van d e  bi. de arbeid betrokken personen. Tevem mam- 
ten zij de werkgevers idchtingen verstrekken em vcroirstellen doen, die ertoe konden leiden, dat bemaren 
die anders. uit de toepassing van de wettelijke voorschriften voor de nijverheid zouden kunnen voarhrlloeien, 
zouden worden weggnomen. Ook hadden de hpecteinas tot taak in her bijzonder acht te slaan op de geva- 
ren, die bepaalde soorten van arbeid opleverden voor de gezondheid of het leven van jeugdige personen en 
van vrouwen. Tot slot moesten zij de behdsman desgevraagd van bericht en advies dienem en voorsteilen 
doen, die zij nodig of wenselijk achten. Desgevraagd dienden zij de vergunning verlenende instanties np pro- 
vinciaal en gemeentelijk niveau te adviseren. Tot slot moesten zij jaarlijks een beredeneerd verslag vain hun 
werkzaamheden opstellen en dit de bewindsman toezenden. De ruime taakstelkg leidde ertoe, dat de b- 
specteurs zich, naast het toezicht op de uitvoering van de Arbeidswet 1889, bezig hielden met het opnemen 
vim de tolestanden in de fabrieken en werkplaatsen, het verzameleini van gegevens en het adviseren over de 
hygiëne en beveiliging tegen &gevallen, het instellen van onderzoeken naar de sociale instellingen in het be- 
lang van de arheidess en tot slot met de voltooiing van de nijverheidstatistiek. Het opsporen van overtredin- 
gen rekenden de inspecteurs -iet En eerste instantie tol hun taak. Het is niet verwonderlijk, dat, gezien de 
w e r k d e d e n  die door hen verricht moesken worden, de inspecteurs zeif al snel om dtbreiding vroegem 
nael: adjunct-inspecteurs. 
Mede als gevolg van, de door de Mspecteurs oniwikkelde activiteiten, zou in 1895 de Velgheidswet t d  stand 
komen. Deze wet bevatte bepalingen tot bieveiliging bij het verblijven in fabrieken of werkplaatsen. Met toe- 
zicht op de uitvoering van deze wet en het opsporen van overtredingen was toebedeeld aan de inspecteurs, 
clie tevens de bevoegdheden kregen urn amuvtJ~igen en voorschriften te geven, die moesten worden nage- 
leefd. Met het uitvaardigen van deze wet werd de pshcìpi~le beperking van de beschermende hand van de 
wetgever tot kinderen, jeugdigen en mouwen losgelaten, Tegelijkertijd zou de PL3beids;wiet 18891 worden gewij- 
zigd, waardoor het wettelijk aantal te benoemen inspecteurs h a m  te vervallen, zodat de weg naar uitbrei- 
ding openstond. Het aantal inspecteurs werd in 1896 van &ie naar zes uitgebreid en er werd aan een ieder 
een aidjiaact-inspecteur toegevoegd, 6611 en ander onder gelijktijdige uitbreiding van het amtd  'abeidsinspec- 
tiena* 
De Veilighei+wet, die zich, in tegenstehg tot de Arbeidwet 1889, aiet richtte tot de werkende personen, 
maar tot de inrichtingen, waarin gewerkt werd, leidde tot een relatie met de Hmdem~t. Door het in de 
eerstgenoemde wet opnemen van de mgenaamde "bisM-artikelen werd voorkomen, dat de op grond van de 
laatstgenoemde wet te verlenen v e r m e n  of daarrum te verbinden vaomawden in strijd zouden kamen 
met de krachtenis de Veiligheidswet gegeven voorschtifften. Door deze relatie werden de inspecteurs, zij het 
h beperkte mate, betrokken bij de Windecwet. De verbreding van het werkterfeh leidde opnieuw tot uitbrei- 



dbg van. de arbei&hilsyHectie in 1899 met twee a d j a & - k w e u r s .  lik datzelfde jaar werd een h 1898 
te proef met een adjunct-iospectrim gefor&eerd. Haar wnkterrein richtte zich op de wouwenarbeid. 
Voorts werd een k a p  van *bbor~ecl-ambtenaren"5 ter veman@g van de in tijdelijke dienst genomen ambtena- 
ren, h het leven geroepen om de steeds toenemende aclmii~tratieve werlczaideden te verrî~hten. Een, jam 
later werd onder een evemedige vermeerdering van de dictriaen het aantal inspecteurs van %s op negen 
gebracht en werd de hinclie wan opzichter toegevoegd; deze t e c ~ s c h e  ambtenaren &enden zich "met het 
meer eenvoudige werk" op het terrein w a n  de inspectie-arbeid bezig te houdea, Drie jam later werd de dienst 
opnieuw Ditgebreid, aiet d e e n  met de functie vm opzicht~eres, die zich in hek bcmnder diende in, te laren 
met het bezoeken. wam de fabrieken en werkplaa~em wam meisjes en wouwen wierhen, maar ook met wat 
%pecialiteitenV werden genoemd, namelijk de medisch-adviceillr en de electrote~ficw (1W3). Het werkter- 
n l e h  vm de eerstbedoelde had b e t r e b g  op ctie wette2PJke v o o r s c ~ e n  op het terrein van de arbeidersbe- 
scherndng, die in het belang vm de gewrnaeld van de biij de arbeid betraikkein prbonen waren uitgewam- 
d i ~ d ~  terwijl dik voor de laatstbedoeldie gold term a d e n  van elekrhche toestellen en geleidiragen. Hoewel 
dam beide mbtenmen het gehele Rijk tot hun werkterrein badden) en direct onder de verm~io~rclelijke 
beyvlndsmaum vielen, kon de medicus zijn werkzaamheden volledig zeIfstmdig verrichten, t e 4 1  de eíedro- 
te~Mcu:us armder de bevcxegde hwecteur Gel, aan wie hij wm toegevoegd. 
Het resultaat vm de door de hspt/cteurs verrichte ondierzoeksacti~teitiein mondde onder meer uit in de 
Phosphorlluciferwet 1W2, tewijl de beperkte strekking vm de geldende regelgeving op het ~ e r r e h  van de 
veiligheid op initiatief vaa de inspecteurs leidde tot de Caissonwet 1W5y het toezicht op beide wetten was 
opgedragen aan de inspecteurs, even& de opsporing van overtredingen. Daarnaast hebben da inspecteurs 
h u  medewerking verleend aan de totstandkomning vm de Ongevdkniwet 1901. Niet onvemdd mag blijven 
de door de inspecteurs witgebrachte adviezen e de wettelijke beperking van de wbeidsduua voor J l e  
volwassen arbeiders. 
De bedoelde adviezen waren regelmatig inhoudelijk tegenstrijdig met elkaar, hetgeen deern door centraiisa- 
tie kon worden tegengegaan. Zowel in het parlement, & dambuiten was al herhaaldelijk amgeicllrangen op 
een meer mnitsale l e i h g  vain de zich steeds uitbreidende arbeidsinspectie. Een eerste a m e t  om tot eena 
reorganisatie te kamen, is te vinden in het ontwerp-Kuyper (1904). Dit 444 artikelen omvattende wetsvoor- 
stel, houdendie bepahgerp ter bescherming w a n  de arbeid, riep in het parlement magen op, onder meer over 
de relatie tussen de arbeidsinspectie en het departement. Het wetsworstel k echter nooit verder gekomen 
dan het voorlopig verslag. Maar de kiem van de reorganisatie was gelegd. Enkele jaren later werd in hel: par- 
lement de benoeming vaa een hoofhpecteut  gewenst geacht, vaaral om udorrmiteit in de inspectiewerk- 
a d c d e n  en verslagle&ng te bevorderen. Maar van regeringszijde was men nog niet overtuigd van de 
noodzaak van reorganisatie. Dit denkbeeld veranderde met de komt t r a  mlnister T h a  (E#l8). Het: voor- 
naamste gebrek zij~ns inziens van de bestaande organisatie was het gelmis van een hoofd van de mbeidslllspec- 
tie. Nog voor het parlement op races ging, werd een daartoe voorgestelde begroting~post goedgekeniad en 
kola H.A. van IJsselstein met ingang vami 1 oktober vm dat jam benoemd worden tot "inspecteur van dde ar- 
beid onde;r dan penrcoodjken titel van directeur-generaal van den arbeid". Daarna werd de reorganisatie vanu 
die dienst voorbereid, hekgeen gesanctioneerd diende te worden daor wijziging van alle wetten wamvan de 
handhaving E\= de insper~eurs w a s  toevertrouwd of bij de uityoeir'jng, waarvan zij bbe&lokken waren; deze 
wetswijU,&gen waan een jam later een feit. Bij de wettelijke regekg werd de hasisregeihg neergelegd in 
de Arbeidswet 1889. Onder de directeur-generaal ~ r a n  de Arbeid wrd een centrde diemt gevomd, wa-rtoe 
behoorden de me$isch-admseau, de electroteckch ingenieur en de inspecteurs in algemene dieut, d e  b6 
die cantraie dienst te werk zouidem woiadiaai. gesteld. Eike "arbeidsinspectie", vaortaan &district genoemd, werd 
geleid door een disbictshoofd varli de wbei&impectia. Onder hem werden werkmm gesteld: de (adjuct-) 
hspectews, de (adjdjumict-)irmspeetSice.s5 spzichters en controleurs, waarmee een nieuw a b t  zijn intrede had 
gedam bij de mbeidsinspeetie. De tn& w a n  de dixectelps-generaal van de Arbeid w= het lieiding geven aan 
en het toezicht uitoefenen op de dienst van de arbeidsinspectie. Voorts kon hij de bewinidsman iait eigen be- 
we&g of op vermek vaui advies dienen en voorstelien doen, en mondehg of schriftelijk de gewaagde inli&- 
tingen verselbdfen. Ten op&eh,te van de dlcitlictshoofden bestond de taak van de d i r e ~ t e r n - ~ ~ n ~ r ~ a l  YW de 



Arbeid mie bet =teid"mg geven aan de inspectie-arbeid en dan met mme ten aanzien vanani de udornmiteit van 
de uitvoering van de desbetreffende wetten, mals door ~ d d e l  vani en opvathgeoi 
omtrent bevyeilighgen; hij had eveneens tot taak de h de districten ve rent de arheids- 
tomnanrden te verwerken, bepaalde ondemehgen te laten verrichten of bepaalde gegevens te latea vem- 
melen door door de beuriadcmm te benoemen personen, het menstellen v a  een dgerneen - centrad - 
jamerdag en arerslage~i~-wer bijzondere onderwerpen, die unaoldig gepubgceerd konden worden en het over- 
leg voeren met vertegenwoordigers van werkgevers- en arbddersorgdsades. De zel£sta~di&eidi van de &T- 
Enctshoofden werd overigens niet aangetast; zij behielden het recht te corresponderen met de be\lc.Endsman 
en hem voorsteLien te dom, alsook de h m  in de verscmende wetten geddegemde bevoegdheden. Wel werd 
hun taalcsteihg uitgebreid; zij dienden zich nu ook op de hoogte te houden van de afbeidstaestmelen in huai 
destrict en van gebeurtenissen, die van belang waren waoa de kennis v m  de mbeidsmrkioudhgen. 
Nog geen twee jaar na de reorganisatie van die: arbaidshspectie werd de dienst uitgebreid met een genees- 
kundige (1W1) en een scheikundig-hgeIrieur (31913). De eerste niet deen  vanwege bet feit, dat de taak wan 
medisch-adviseur toenam, maar ook omdat te verwachten was, dat het medische element bij de ~beidcwetge~ 
ving 6ch nog sterk zou onlhviklneleni. De tweede vond haar grondslag h de bemoeienis v a n  de ar 
tie met de watemrontreini~g van strokarton- en awdappeheeUabfieken; dem kreeg dle bes 
een eigen laboratorium, waardoor de magelijkheid werd geopend onderzoekingen te verrichten, die voor de 
dienst van belang waren. 
Een belangrijke toename van de werkzaamheden van de arbeidsinspectie vlaeide voort uit de Arbeidswet 

t medebewind van provinciale en gemaenteGjke organen terzake van h ~ t  verlenen van over- 
gen werd beiëindigd en waarbij deze bevoegdheid aan de districtshooMen vaut de arbeidsin- 

spectie werd gedelegeerd. De geweesde steenholuwersziekte had herlmaialdelijk de aandacht van de arbeidsin- 
spectie gehad en de bedreiging van de gezondheid van de arbeiders werd w ernstig werden gevonden, dat 
de Steenhouwerswet 1911 tot stand kwam; daze zou echter geen grote veranderhg En de taak van de N- 
beidshpectie brengen. Wel zou tijdens de parlementaire behandeling van deze wet naar aanleiding van de 
aan het districtshnlofd van de arbeidsinspectie toegekende bevoegdheden de problematiek van de zogenam- 
de (sub)delegade en de grondwettelijke aspecten daman uitgebreid aan de orde komen. 
In deze periode zouden er verschillende voorstellen gedaan worden, zowel in, als buiten het parlemen1 om 
andere organen d m  de wbeidsinispectie op het terrein van de arbeidsbeschermende wetgehg in te schake- 
len. Daarbij werd gedacht aan: "Cum&si6n uit werWliedenvereenigingenn, de Raden van de Arbeid, de bak- 
kcasraden, bedrijvernaden en de. Kamers van Arbeid. 

QEIarsifdshk Q beslaat de periode w a n  de Eerste Wereldoorlog. De m~obiljsatie vm het leger als gevolg van de 
dreigende ornlogt%sihLatOe~ maakte dat vele arbeiders onder de wnpenen werden geroepen. Hierdoor werd 
niet alleen de mbeielsmarlrt ontwricht, maar het gehele economische Ieven. Bwencli~n sfagneesde de export, 
wat weer leidde tol: grote werkloosheid. Deze amtmdi&eden maakten een verder gaande overheidsbemm- 
Penis dan rot dusver gebruikeGjk was, noodrde:lijk. Dit alles bleef ook voar de arbeidshspectiG niet zander 
gevoigen; haar normale w e r h d e d e r i i  stagneerden. De dienst, die over vele en velerlei gegevens over de 
Nederlandse industrie beschikte, kreeg van reegeringszij de nieuwe: taken toebedeeld. Een, vm haar eerste ac- 
tivitelten lag, zij hek slechts van korte duur, op het terrein van de arbeidsbe~ddieibg. Lmgdi~cigee en veel 
omvattender waren haar werkzaamheden voor het Konhklljk Nationaal Stel~ni~cofit~B, dat beoogde de nood 
te voorkomen en te leningen. Vervolgens hield de wbeids-tspectie zich onder meer bezig met verlafaanarra- 
gen voor dienstpUichtigen, het verstrekken v a  certificaten van oorsprong, de; Lewerkstel3lriag van gekteraeerde 
(Eeligische) rnilitakelr, de industri8le kolen- en de twfdistribnUie en met de samenstelling vaa. zogenaamde 
Econ~laische '~ota's,  waarin ieen ow~rxicliat werd gegeven vm de ecc~inomische situatie in ons land. 
Op de valreep mu in dem periode nog bet aantal districten van de arbei&inspwtia uitgebreid worden van 
negen war tiemi, niet deen  om een bestaand district te ontluteb maar tevens om bdangrijke en in belang 
toenemende industriegeb'tedee - Rotterdm eiì omgeving Zeeuws-Wamderen en de westelijke belft wm 
Noord-Brabant - tot hun recht te doen komen. 



De hoofdstuka 7 en B bestrijken de periode van het htesbeUuum. De wbeidJinspectie werd na het einde 
van de Eerst~e Werddoorlog amvdefijk nlog gewnf;hontieierd met de naweeen vm de adi~teiten, die zi4; ge- 
durende de had verricht. In de periade tot de wereld&& zijn twee zaken van goot belmg. 
Mereer~ih de InstcEling v m  de Hooge Raad van Arbeid, een adviesorgaan waardoor een ge&s~tLulionaliseerd 
overleg ontstond tussen het bedrijfsleven. enerzijds en de overheid anderzijds. Vaar de ar- 

beidsinspeclie was de belangrijkste gebeurtenis de tatstadko&g vain de Arbeidswet 1919. Bij deze wet k 
sprake xm een odering van de "bewijslast". Vaartam behoefde niet meer te worden rumgetoond, dat lmge 
werktijden schadelijk waren en dat ingrijpen vm overheidszljde geen schade aioebracht aan het emnnanische 
leven, maar au moest aangetoond worden, dat economische of andere motieven een. langer werken door de 
arbeiders noo-elijk maakten. K i t  emnorniischle, maar ethisch-sociale motieven vormden de grondslag vm 
deze wetreïjke regeling, Hierdoor werd de wet meer dan alleen een mgebg vaia de atbeids- erni rusttij den, 
zij was een regeling yran de arbeid, m& blijkt iut de intiespehtie van Drion. Onder &t& van de internalia- 
nJe concurrentie zou de wet ia 1922 dweer gewijzigd worden. De aimvdelijk 8-mige werkdag en 45-uige 
werkweek werden ingeruild voor de 8,5-wrige werkdag sn 44-wige werkweek. Tevens werd de mogelijkheid 
geopend om via het collectief overleg van de wettielijk voorgeschreven arbeidsduur af te wijken, zij het, dat 
dit gekoppeld werd aan een door de beitrefFende, b e ~ d s n a a n  te verlenen v e r m g .  Tevens werd de m-- 
naamde mzrchtigimgsgrocedure ingevoerd voor langdurige o v e m e r k u e r ~ g e n .  
De centrale dienst van de arbeidsinspectie zolu in deze periode uitgebreid worden met een elektrotechnisch- 
adviseur en Lingeniern, een landbauwkmdige bij de arbeidsinspectie en voorts werd de rang vm scheikundig 
adviseur hgestdd en werd am hem een sclzeikundlge ingenieur toegevoegd. Tevens werd het aantal distric- 
lemr van de arbeidwinspsctie uitgebreid tot 11 (1922); een uitbreicEiag die door de bezuinigingsaperatie na de 
hach varm 1929 weer werd teruggedraaid (1932). 
Hieruit  blijk^, dot de economische wereldcrisis niet aan de arbeidsinspectie voorbij is gegaan. Er moest capa- 
citeit warden ingeleverd, terwijl de activiteiten van de arbeidsinspectie zich uitbreiden en verder zouden uit- 
breiden. Niet dleen door de totstandkoming van mieuwe ultvoerhpmiaatregelen in het kader van de Arbeids- 
wet 1919, mam evengoed door aiaaiwe segelgeWing, zoais die herzienhg van de Vei]li&eidswet, de Huisar- 
beidswet 1933 en de Rijtijdenwet 1936. Aanpassing of ordening zijn begrippen, djie in een eco~~iornischa crisis- 
sitcaatie naar voren komen. In de periode vm de wereldcrisis werd steeds meer ordenlngswetgeving uitgevaar- 
digd, waarbij de arbeidsinspectie betrokken werd, zoals de Wet houdende tijdelijke maatregelen betreffende 
de mechanisatie in de sigarenindustrie, de Wet tot regehg van het verrichten vm mbeid door meernde- 
lhgen, de Wet i d e  de verdeling van de beschikbare arbeid 1937, de Wet op het algemeen verbindend en, 
onverbindend verklaren van bepailingcn vm mlle~tieve m~id0sovereenk~msteu en de Itedrijfwergidnningen- 
wat 1938. 
Tsr zake van de werkrlooshaidsbestrijdng trad herhaaldeiijk de Arbeidswet 1919 h het voetlicht. Eén van 
de rnagelg~eden om de werkloo&eid in te dmmen en de beschikbare arbeid beter te verdelm w% het 
voarea van een ire~lnctief beleid ten aanzien van het verlenen van o v e ~ e r h e r ~ ~ ~ ~  Een moge- 
lijbeid was om via de Arbeidswet 1919 die invoering van de M-uige werkweek door te voeren; &t laatste 
is naait gebeurd. 

Hoofdstuk 9 beschrijft de periode van de Tweede Wereldoorlog. Het normde inspectiewerk vaia de arbeids- 
inspectie h a m  amvarilkeiijk als gevolg van de problemen} waarmee het hedrijfslevemi werd gemnfronteerd, 
nagenog stil ta JIIggen. De w e r b a d e d e n  vm de arbeidsjaspectie hadden in deze periode k hoofdzaak 
betrekking ap de uimering w a n  wetgeving, die door of namens de Duitse bezetter was uìtgevamdigd; een 
bezetter, &e in Feite d e e n  geinhermsirerd was b de bijdrage van de Nederlandse samenleving a m  de inspan- 
ningen ;m zijn oorlogsmachioe. Als eerste k m e n  genoemd worden de maatregelen met betrekking tot het 
beperken van werk, dat wil  zeggen voorsc2u~en betreffende het staeggen vami ortdernemingen, de invoering 
van werktijdverkorting en het ontslaan van werknemers. Bij de uliWaeri.ng van dedie voorscbdten maakte de 
directeur-generad van de Arbeid gebruik vrin de door hem ingestelde zogenamde vertrouwemlrnstmtim~ 
paritair smengestelda ieistmties van werkgevers en van arbeiders. Na een reopgainisatie van de arbeidsbe- 



middeling en de ktellaug m een Rijks;arbeidsbueau en gewesteGjh arbeidsbureaus werden de banuwienis- 
sen van de arbeidsinspectie met de ontslagaken langzaam maar mker beEin&gd. Haiw activiteiten terzake 
van heb verbad w a n  werktijdverkarting bleven echter; daar het invoeren van de mgenaamde "nul-uren"-ver- 
gumhg zag de arbeidsinspectie toch nog kans arbeiders aan de directe geep  van de bezetter voor de ar- 
beidsimet te onttrekken. Ten heede kan gewezen op de maatregelen arsnitrent lonen, salarissen en andere 
arbeidsvoomaarden. De arbeidsinspectie fungeerde bier ais onderzaeks- en adviminstantie voor het Ingesiel- 
de coldege van Rijksbemiddelaars. Tevens fungeerde de dienst d s  opsporingshtantie. In 1942 werd de rol 
van het college van Rijksbemiddelaars overgedragen aan de gemachtigde vm de arbeid. Hoewel de arbeids- 
inspectie oflFicieei geen bemoeienis bad met de uitxoeriug van de bewuste verordening, werden voer d-. ge- 
machtigde vrui de arbeid overeenkomstige werkzamheden venicht als vaar het college van Rijksbemrtldda- 
laars. 
Daarnaast had de arbeidsinspectie bemoeienis met het He&ijfsver~genbies;luijit 1941 en bet KarlelbesInit. 
en met de distríbutie van diverse goederen, zo& zeep, rantsoenen, schoenen en dergelijka. 
De vertrouwenspositie, die de arbeidsinspectie had verkregen en dit In het bijreonder de directeur-gene4 
vam de Arbeid Hacke, maakte dat zij zeer nauw betrokken raakte bij de plannen voor herstel van ons land, 
nadat bet juk van de Duitse bezetter zou zijn afgeworpen, en h het bijzonder bij de aprlchhg van de Sticlu- 
tïmg van de Arbeid, als ontmoetingspwnt van overheid en sociale partners. 
De naar niondon uitgeweken Nederlandse regehg stelde vand midden 1944 een aantal maatregelen vast 
om een chaos op sociaal-econodsch gebied na de bevrijding te voorkomen. De 'belaagrijkste dgarnene rege- 
b g  was het Buitengewoon Beduit P u b e i d s v e r h a u ~ n ,  dat naast de regeling van de mbeidsvoomrrarden 
tevens een antslagverbod bevatte; &t laatste behoudens toestemming van de diecteur wan het geweslelijk 
arbeidsbureau. Hm een Ontwerp Souverein Noodbesliuit v a  de illegale commissie- Meurs, alsook in de Nsad- 
regeling Arbeidszakerm waren vele bevoegdheden toegekend aan de directeur-generaal wani de Arbeid, waar- 
van in het Buitengewoon besluit Arbeidsverhoudingen niets k terlig te vinden. De toemalige directeur-geimie- 
raai vaui de Arbeid gaf verbitterd over de gang van zaken Wting in een p d e t  vm eind mei 1945. 
Terugkijkend kan gesteld  worden^, dat de arbeidsinspectie aiiet alleen het vertrouwen had van de vertegen- 
woordigers vm werkgevers- en arbei$ersogdsai5es, maar dat z.ij bij de uiboerhg van de ham door de be- 
zetter opgelegde taken al wat mogelijk was heeft gedaau om de greep v m  die bezetter op het Nederlandse 
arbeidspotentieel voor haar o(~rlogsma(~hhe zoveel mogelijk te bemoeiiijken. 

In huofdstuk 10 is de periode van de wederopbouw van 1945 tot 1962 beschreven. Gcdwende de uarlogsja- 
ren was gewerkt aan een na-oorlogs Nederland, waarin samenwerking de basis xou vormen, voor het herstel- 
beleid. Deze smenwerkingsgadachte werd neergelegd in wetgeving en overlegstr~rcturelt, mals de Wet op 
de Bedrij~fsorganJsatie, waarbij de Sociaal-Economische Raad werd hgesteld en de Wet op de ondernemings- 
raden. In het verlengde van de voor-oorlogse situatie werden op het terrein van de uitvoering vm de Ar- 
beidswet 1919 aanvankelijk de fabriekkernen en later de ondernemingsraden steeds meer beirakken. Soms 
was er samenwerking en werleg tussen de overheid en de vertegenwoordigers van werkgevers- en werkne- 
rnersorganhaties In een bepaalde bedrijfstak, zoals in het bakkersbeckijf, en soms ging dit zelfs verder, zoaks 
in het slagersbedrijf. 
De uiivoerhg van de Arbeidswet L919 vergde veel tij d van de arbeidsinspectie, Daarbij kan gedacht worden 
aau het verlenen van ovemeakvergmdngen en de problematiek rond de bvoering van de vijf-daaige werk- 
week, &e in 1962 gerealiseerd zou worden. 
In deze periode werd niet d e e n  het aantal op die Arbeidswet 1919 gebaseerde werktijdenbeslurtep uitge- 
breid, maar werd door een wetswijzigimg tevem de regelhg van de arbeidsi- en rusttijden in de landbouw 
tot stand gebracht; het bijzondierte van deze regehg is, dat, In tegemtelhg tot de tot dan, gevolgde systema- 
tiek, het uitvaardigen vaam een wetrktijdenbeslwit achterwege b"&, wanneer en vaor zover een verordening 
in het kader van de Wet op de Bedrijfsorg&atie geldt, waarin de betreffende materie h geregeld. Deze 
verlordeaimgen gelden vanaf het begin van de zestiger jaren. 
Ook iu het kader van de Ve%&ei&wet 1934 muden in deze periode een aantal veiligheidsbesluiten whge- 



vaardigd worden Maar dat deen .  Tevens werd b de Wet een regelhg opgenomen *a de be&ijfsge- 
neeskmdige &emten. Van belmg m, dat, ondanks de r a h u k e n  dk er bestam met de  dgena~ene gemnd- 
hddszcirg, o n d d e n d  werd, dat bledrgfssgene~kunde en a rBeidersbeschee  nauw elkaar vedmnden 
&jn. Om dio reden anrd de be&ijfsgeneeskun&ge dienst ook in de ~eiligbeidswet 1934 geregeld en werd 
bet tciezPche daarop opgedragen aan de a r b e i b p e d i e .  
a W e l  de kbeidswet lgl9, de Ve%$eidswet lm zouden in deze ~er iode  nog een belmgijke 

ondergamui. Het disiinctshoofd van de wbeldsimpectie kreeg een bijzondere bevoeg&eid toegekend, iamefijk 
het bevel tot sliUe&g van werk. Dlit bevel kan uitgevaardigd worden, wanneer er spr&e is wm ernstig ge- 
vaar voor personen, dan wel wanneer er aprake is vaur het In ernstige mate overtreden vain de arbeids- en 
rusttijden en de daarbij behorende ad tratiewe brvpdingen. 
In deze periode werden de Silicosewet en de Wct op de gevaarlijke werktuigen uitgeva~digd. De eerste wet 
beoogde het gevaar voor silicose en mundere ctloflolnpiekteni als gevolg van het inademen van stof te bestnj- 
den. 
De Weedo wet bevatte voors~hriiien in het belang van de veiligheid en de gezondheid waaraan gevaarfijke 
werktuigen ort beveiligbgrniddelen moesten voldoen of met betrekking daartoe in acht genomen moesten 
worden. Met deze wetgeving wordt die arbeidersbescherming uitgebreid Lot een; bescherming vm de arbeid 
in de ruimste zin des woords en karil gesproken worden van volksbescheatming. 
Bij de ullulqering van he6 Buitengewaan Besluit A.rbeidsverhoudingi1.n 1945 was de arbeidsinspectie op ver- 
schillende manieren betrokken. Naast de controlerede taak, wambij de controle op lanen en andere ar- 
beidsvoorwaarden een omvaagrijke taak was, had de aheicisinspectie een adviserende taak. AiIereerst ter 
zake wan hel verlanen van ontslagvergunningen. Deze werden verleend door de directeur van hek gewestelijk 
~beidsbuteau, na overleg met de arbeidsinspectie, die ter make vertegenwoordigers van werkgevers- en werk- 
nemersorganisailies hoorde. Met deze comprods-echtie constructie was een einde gekomen aan de strijd 
tussen de directeur-generaal van de Arbeid en de directeur van, het Rijksaabeidsbweau over de waag wie 
de ontslagvergmmingen mocht verlenen. Voorts clliende de arbeidsinspectie de betreffende bewindsman van 
adwies omtrent de wachtgeldregelingen ( deze speelden evenwel geen rol na het in 1952 volledig inwerking- 
treden van de Werkloosheidswet ) en tot slot werd het College van Rijksbemiddelaars geadviseerd ter zake 
van Innen en andere arbeidsvoorwaarden. Dit laatste orgaan werd tevens geadviseerd over het verlenen van 
erintheffingen van het verbod van werktijdverkortingF. AE snel zou de arbeidsinspectie echter zelf gemachtigd 
worden dergelijke ontheffingen te verlenen (1948). 
Naast de overige wetten, waarvan de handhaving en de medewerking aan de uitvoering geheel of gedeeltelijk 
aan de mbelddnspec~ie was opgedrage4 zoals de Rijtijdenwet 1936, de Phosphorluc~eme 1901, de Caisson- 
wet 1905, de Ongevdenwet 1921, de Hhdcrwet en de ordeniingswetgevimg, &e nog stamde uit de vooroor- 
logse periode, zou de arbeidsinspectie belast worden met de uihoering en het toezicht op de Wet wekeGjkse 
rustdag toornliunstenniars en de Wet plaatshg minder-valide airbeidtikrachten. Wan deze laasre wet zouden 
echter nauwelijks hlpulsen uitga- tot het in dienst nemen van minder-valide wbeidskracheen. 
In deze periode kondigde zich hel bedrijfsmaatschappefijk werk aan, dat door de arbeidsinspectie met b~e- 
Imgstalhg werd gevolgd. Het betrof een activiteit, die gebaseerd was op het principe, dat een goed perso- 
neeIsbe8eid een onderdeel vormde w de arbeidersbeschermbg, die op haar beurt als een onderdeel werd 
beschouwd van, goed Itseckijfsbeheer. In 1950 werd voor dit onderdeel voor bet eerst door de arbeidsinspectie 
officieel de term sodaal welzijn gehanteerd. Daarbij gaat hel om de  invloeden, die hel moderne arbeidspro- 
ces had op de mans en de bedrijfsgerneenschap. De arbeidsinspectie werd betrokken bij sociaal-psyclhollogi- 
sche ondermelcingen en sociaal-psychol~~sche aspecten van de arbeid, zoals bijvoorbeeld de ploegenarbeid, 
de asbid die builenskmis verricht werd door gehuwde wouwen en de arbeid verricht door Jeaig&ge perso- 
nen. 

Hoofdstuk 11 bestrijkt de periode van 1962 tot 1975. Ondanks de turbulente jaren zestig, waarin h onze sa- 
medeving heel veel in beweging kwam - ge&t werd inspraak, detmocradseriag en m e d e b e s l k ~ r e c h t ,  uit- 
mondend in bijlvoorbeeld een nieuwe Wet op de ondernemingsraden -, kan ten aanzien van de arbeidsbpec- 



tie en haar werkterrein worden gesteld, dat er zich in elieze periode een situatie vowdeed, die het best aan- 
geduid kan worden als stiite voor de stcarm. 
In dit ~jijdvak werden een aantal beskingen genomen met betrekking tiat de organisatie van de arbeidsin- 
spectne. Met kgang van 1962 werd da departementale &dehg Arbeid(-ersbe.scher&g) mengevoegd met 
de xbeidsinspectie tot een directie van de Arbeid, siincis 19614. het d'uectoaa,aliet-generaal van de Arbeid. Onder 
dit directoraat-generad van de Arbeid ressorteren naast de mbeb&spec.tie, de iaisgectie vani de havenarbeid 
en de dienst voor het ctoomwemn. 
En deze periode werd de ail.beidsinspectie uitgebreid met een kermfysische dienst met ;aan bet hoofd een 
kerdyslilch adviseur (lW), een functie die overigens toen nog niet in h& OrgmisatiebesIuit Plrbeidshpectie 
werd opgenomen. In dat zeEde jam werd door het a d i a b w e w  Bosboom en Hegerner een rapport iiifge- 
bra~ht  over een ondernek naar de organisatie vm het dh-eictoraat-generad van de Arbeid. Met dit ander- 
zoek stond voor ogen de arbeidsinspectie optimaal te laten inspelen op de zich voartdurende wijzigende 
maatschappelijke en industriële omtauai&$eden. In het rapport werden een amtd voorstelll~en gedaan om- 
trent die inrichthg van de leiding van het directoraat-generad van de Arbeid; &&n van deze voorstellen, na- 
melijk het insteilen w a n  de functie vm pplaatsvemanigend directeur-generd werd ook geriealrseerd. Voan de 
districten van de arbeidsinspectie werd onder meer voorgwtielld h de orgmisatieskuctuw de technische en 
de sociaal-econaieo3ische hactie meer expliciet te; maken. Dlit resulteerde in de Cnctie mm bedrijfsorgamjsako- 
risch medewerker; een functie, die ieweneenis. niet in het iOrgaalsatiebesltut werd opgenomen. 
Wat betreft de Arbeidswet 1919 stond de arbeidsinspectie opnieuw voor de opgave h te spelen op de econo- 
mische situatie. NS voorbeelden zijn genoemd de hantering van het vergumingenbeleid ten aanzien van over- 
werk en de arbeicis- eni rustitijdenproblernatiak in de broodbakkerijsectiar t~en einde ccrncwrentievervalsíng 
tegen te gaan. Bovendien werd h deze periode via overleg tuissen d~e overheid en. de betrokken sociale part- 
ners een voor dle betrokkenen aanvaardbare wettelijke crrbeids- en rusttijdenregeling tot stand gebracht. In 
deze periode werd tevens, ais gevolg van bij s o k g e  arbeiders levende behoefte, geExperimenteerd met het 
verrichten van zogenaamde permanente nachtarbeid h ploegendiensten. Voorts wordt geëxplerimenteerd met 
zogenaamde variabele werktijden. Tot slo~t Is deze periode van 'belaag In verband met het tot stand brengen 
vm het zogenaamde Jongerenstatuut, met ais doel een imtepatie van werkende jongeren in het ondodjs 
met als einddoel een leerplicht tot 18 jaar- Veranderende maatschaippeiijke opvaltingen en economische on- 
stan&&eden zouden deze dodstellingen J me1 doen sneuvelen. 
In deze periode werd in het kader v m  de tuitvoering van de Veiligheidswet 1934 onder andere aandacht be- 
steed aim de bouwsector en aan de opdag en verwerking van gevaariijke stoffen. Ook dringt iu toememende 
mate het bmef door, dat voor de w e a h d e d e n  van de atbaidshspa~tie~ niet deen  het mgienaamde "bin- 
n e d e u "  van groot belang is, maar ook het 'bzlitedieu". Met het oog bierap wehlden tal v m  wetten uilge- 
vaiardigd, zoals de Bestrijdm~rniddelenwiyt 1962, de Kernenergiewet, de Wet Oevaarlijlke Stoffen en de Wet 
W e  de 1luch;t~erontreiniging~ wambij de arbeidsinspectie een toeAch~b.oudende, dm wel advherende heeg 
toebedeeld. 
De activiteiten van de mbei&lsmspectie in het kader vm heb Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 
zouden een aanmerkelijke verandering ondergaan. Ms gevolg van argainisatorlsche veranderingen van het 
ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid werd de bemoeienis van de arbeidsinspectie beperkt tot 
het verlenen van de antslagvergmmhg~n~ het behadalen van aanvragen van onthefingen van het verbod 
van werktijdverkorting en het toezicht honden op de ndeving van andere arbeidsvoorwaardeia dm de lonen, 
neergelegd in bhdende regelingen en collectieve aurbei&oyieree&omsten. 
Naast de overige wetten waarvan de handhaving van en de medewerking aan de uitvalering geheel of gedeel- 
t e jk  a m  de qbllidsinsp~tie was opgedrageaz, mak bijvoorbeeld de SteemhouweoswelL921, de ~uisarbeids- 
wiet 1933, de Rijtijdenwet 11936 en de Hirmidlemet, zou de arbeidsiaspectie belast worden met het toezicht op 
de Wet op het werken onder overdnsik, &e diende tier vemmghg vam de Caissoinwet 1W5, en keeg dj de 
weMelijke mogelijkheid om gegevens te vermmellen omtrent het hcdoneren v m  de onderne-raden. 

Hoofdst.uk 12 geeft een beeld van de peride 1975 tot l%%, waarin naast een toenemende belangstlelhg voor 



de arbei&amtan&&d&a, Q& k n ~ s k  op de arbeidshspedie wordt gellevercl. circa 1975 een ver- 

rnderende rol & avcrhaid vahar de problematiek V a n  het ~ b e i ~ o ~ t ~ ~ $ ~ d e ~ ~ t  waar te 
en wordt gowezen op bet belmg w a n  imateri@le wkidsomstandighleden en het verbeteren v a  de 

Eiibrti&plaa&ea. Al$ioewel men h& hlmg de h d e r i a g  de bleef o n d e r k e m ~  m- 
d Ma vera~&r& op in $je + dat de ovie:rhieiCB Bch tierzake meer terughoudend diende op te stellen. 
In bet kader vm het te woeren b e z i ~ ~ ; $ s b e l e i d  speelde onder meer het mgesnmde valnrnnebeleid, waarbi 
onder rnarïdEere de humanisering van de arbeid ais belei&instrmianeat werd gehanteerd in de s t ~ j d  tegen ziekte- 
vemimi, itrbei&arip;esc@fheid en de moeilijk vennilbare vaatweg, ondank de gote  werkloo~eid. v enk 
dambij a m  de toTs~mdkomhg v- de Wet arbeid g e h d i a p t e  werknemers en. die subkidieregehgen ar- 
beidsplaabsverbeLerimLgg Het bdeid van bet eerste en tweede kabinet-lubbeas kenmierkt zich door het terug 
diingen van b t  fmaaciehgate8lot.t vari de overheid emr een versterking van de marktsector, Mgieen uitmondt 
in de mgenaamde grote operaties, 
Koor wat betreft de Arbeihwet 10919 kcmerkt deze periode zich door &ie gmte &e& namesjk het ophef- 
fen van het in de wet aeergeIagdie: onderschdd Ctmen maruien en wouweni het Kaa het w e n a m d e  ~jf-da-  
gen-wetje en de nota ver nbeEeid =bei&- en rmttijden, inspelend op de problematiek rand de air- 
bei&tij c l v e r k a r  en de B d b i l i s e r ~  wan de kxbiij~voerin~ en de voorstelien om tot een nieuwe hbeids- 
wet te kamen. 
De wetgeving op het temeh van de veiligheid en gemmnidheid vm de werknemers wordt in dit tijdvak stelsel- 
matig uitgebreid. De belmgrijkste gebeurtenis ap dit terrein is echter de totstandkoming van de Arbeidsom- 
standi&eidenwet, ter ver~~mglqg v m  die: Veiligheidswet lm8 de SiEicosewet en de Wet op het werken onder 
overdruk. Dét belangrijkste ssersddlie:~ ten. opzichte van her verleden h e b h  betrekking op de reikwijdte van 
die wet, het expliciet opnemen van het ebment weizij% de medezeggenschap van de werknemer en het over- 
leg op micro-, mcso- en rn~crarniveaq het idee van samenwerking tussen de werkgever en de werknemers 
teneinde de arbeidsomstandigheden ta bevorderen, de uitbreiding op het terrein van de deskundige diensten. 
De wet wordt gefaseerd ingevoerd, de laatste fase is gepland op 1 oktober 1W. Mag v66r de irmwerkirmgitre- 
ding vaul de eerste fase vond een codrontafie plaats als gevolg van 6611 van de hiervoor bedoelde grote ope- 
raties, namel2jk de deregdering, die resulteerde in een wijzigingsweit. 
Niet alleen de belangstelling voor de wbei&o1klstaa&gbedenprob1ematiek neemt in deze periode toe, maar 
ook de kritiek op de arbeidsinspectie. Uit het onderzoek, ingesteld door een extern adviesb.weau Mens en 
Organisatie, uitmondend in het: rapport "De Arbeidsinspectie in ontwikkeling", blijkt, dat de ~rgaaaisatiestruc- 
tuwr, het ~ormaeieproces, het personeekbaleid, de pers~neelsbezettkg ami de werkwijze voor verbetering 
vatbaar zijn. Via het Projjectontwikkeling Asbeidsiaspectie (1976) werd geprobeerd de bedoelde verbeterin- 
pen en een zo een doehittig Eunctioilarende overheidsorgankatie op dit gebied tot stand te brengen. Eerst 
in 3984 muden de hoiofdstructuur van het directoraiat-generad van de Arbeid vastgesteld worden. Waast de 
&ectau-geurnad v m  de &beid bestaat de directie uit vier dizeetewem, namelijk veiligheid, t,emn&eid, 
sodaal nrt>lvidsbeIeiid en algemleen en intern beleid. Twee jaar latles zijn beJllssingen genomen omeent de 
structuur van de disbicten, &e uvereenkomt met die dxmtie-opbouw vm het directonaat-generad van de 
airbeid, de geogd%&e herindeling, dat wil zeggen het terugbrengen van het aantd aaltricten tot acht, en 
de taken en stmctusan van de districtsaclministratie. Het rendement van de hele r e o t g ~ a t i e  werd door m- 
lan te laag gewnden. Een nieuw project diende zich evenwel al weer a q  narnelijk Arbo '91, wamh oprnieuw 
de werkunjze en de orgainisaitie v a  de arbeidsinspectie onder de loep genomen wordt. Hoafddml vain deze 
reogamusatie-operatie is een marktgerichte opstelJing en een doelgerichte en eERtPBente h e t  v a  de bes*- 
bma mniddden en instrumenten, onder meer daor een meer b e d r i ~ f s t j  benenade*. 
Naast ai@%telien op onder meer het terrein van de Rijtijdenwet 1936, een eventuele vemmguig v= de 
Hinispubeidswet 15533, het Buitengiewoan Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, alwaar de rd van de mbeidsb- 
sgectie in ranMlri&en werd teruggedrongen tot het zijn van adviesinstaatie, dam wam heb oatsle relatie 
heaf% met die arbddsomstsindigh~den, en de Hinderwet, wordt het werkterrein ïan de mbeidsinspgtie uitge- 
breid met de al genoemde Wet aibeid gebandicaptie: werknemers, en die: Wet chennische &&toffen ea de 
-toffenwet,, de Krnnenschepes~wet en de Diergenelesrmiidde1enwt. 



Deze periode kenmerkt zich dereerst door een toenemende kritiek op de arbeickinspectie en twee reorgami- 
satieplannen, te: weten het Project OntWeiing k b e i d s h p d e  en Arbo199. Vervolgens wordt étn van ham 
bsisiswetten, namelijk de Veiiigheidswet 1934, vervangen door de 14Lfbeli&omtmdi&edenvvet; een wet die 
een groot aantal vernieuwingen met &-h brengt voor het werk wm de mbeidsimpectie. Daarnaast wordt haar 
andere basiswet, de Arbeidswet 1919, veelvuldig en ingijpend gewijzigd en worden belangrijke stappen gezet 
om te komen tot een v~m;ur@g en aigehelie veraieuwing m deze wet in de geest van de Arbeidsornstandig- 
hedenwet. Ook is een verwanging van de Hukarbeidswet 1933 aan die orde, is haar taak t e r d e  van het Bui- 
tengewoon Beduit Arbei&verheuduigen 1945 onderwerp wan dkclwsaie, wordt het werkterrein ammienljjk 
Wtgebreid, en wordt de arbeidsinspectie geconfronteerd met de deregul~rbg~ herloverwe@ngIi flaxìbiliserlng 
en benrinigingen. 
Dit hoofdstuk besluit met een paragraaf waarin nog eens terugblikkend de aan de nrlbcidsinspe~tie tae- 
bedeelde taken aan de orde komen en waarin naar adeiding van, de kritiek op de arbeidsinspectie enige 
kanttekeningen wonden geplaatst die wellicht tot auamicering kuninen leiden 

Hn boofdsluk 13 worden een aantal juridische aangelegenheden op het terrein van het arbeidsomstmdighe- 
denrecht, maar dan beperkt tot de drie basiswetten, de Arbeidswet 1919, de Veiligheidswet 1934 en de Aa- 
beidsomslandigheden~et~ afzonderlijk beschouwd. Het behaft de veelwl&ggehanteerdle begrippen "onderne- 
&gTi, "'bedrijf' en "inrichting"; de strdrechteiijke aanspr;akelij&dd; een tweetal bevoegdheden, die de amb- 
tenaren van de arbeidsinspectie hebben ter zake van de door hen uit te voeren taken, nmelij~k de verplich- 
ting tot het verschaffen van inlichtingen en het recht om plaatsen, waaronder woningen, te betreden, en fot 
sbt  de tegenhaager van deze beide bevoegdhedenB namelijk de gehehhoudingsveiplichting. 

In holtaMsiluk 14 wordt de regeling, de orgmhatie, de taken en dergelijke wan de arbeidsinspectie in ons land 
getoetst aan terzake uitgevaardigde regelimgen vawnr de Internationale kbeidsorganisatie. Het betreft de am- 
bevehg betreffende de algemene beginselen voor de imkhting en de bevoegdheden van de arbeidxinuspectie 
1923, het Verdrag betreffende de arbeidsinspectie im industrie en handel en hel Verdrag betreffende de w- 
beidshspectie in de landbouw. T e r d e  van de genoemde aanbeuermg en het eerstgenoemde verdrag beval 
het hoofdstuk van her betreffende onderdeel een slotbeschouwing. 

In hoofdstuk 15 wordt in de slotbeschouwing gepleit voor een uitbreiding van de arbeidsinspectie alsmede 
voor een selectiever hanteren van het strdrechl op het terrein van het wbei&omt;~ndighit:denriecht. 



i. Ovenge= is &t niet de enige bron van kritiek; m w d t  bijvoarCreeld dooi- de m e m e n e  ~~ke -e r  hi- 
tiek geleverd op de ongmtrwctureerde werfij% v m  de dienst. 

2. B. de V&&, Rede ap % februari 1W0 tiza gelegenheid vm het 100-jarig bestaan xaa de mbeidslnspmtie, 
Stcr~. 1W 43, b h  1. 

3. 2% aardkd 11, tweede Gd, van dr: Arbeidswet 1919. 

4. Zie T. Gppdhof/J. van Drongden, in S.M.A. 1984 bh. 167 "Jm 173; W.C. MonsterM.P. Thmers  - de 
Vin, t.a.pa, blz. 148 t/m U3. 

J. Zie artikel 1aa van de Arbeidswet 1919. 

6. Zie de artikelen 4b, Inerde lid, en 9d ven de Arbeidswet 1919. 

7. Zie de artikelen 31, 31a en 31b van de. Wiet op de onderne&@radeoi. 

B. Zie artikel 14, eerste lad j" Weede axs derde Ed, (aucl) van de Arbeidsomstandighedenwet. Bij de Wet varr 
1. februari 1990,Stb. 91 (h werking getreden op l april 7990), is dit artikel gewijzigd en vanmmerd tot arti- 
ket 15, 

9. J-A.M. Cornelissem, Pwrbowet en sociaal wcht, in T.V.A. 1990 blz. 46 Vm 51. 

163. M.G. Ruad, n$. 1%lR 551 september 1985, AB 19% 332 - blz. 977 

11. Het hstemm3ngsrcicht geldt niet d e e n  voor heet arbeickredement, als badaeld h artikel 1637j van bet 
B.W., maar ook voor bijvoorbeeld een regeling van een werktijd- of een vakantieregelmag, op het gebied van 
~eiEi&eid, gezondheid en welzijn in verband met de arbeid, van het werkoverleg, en met betrekking tat de 
positie van jongeren in de onderneming; zie artikel 27, eerste lid, van de Wet op de ondernemineraden. 

12. Zie; wi'ikel27, derde Ild, wan de Wet op de ondernernhpn-ib. 

13. Zie W.J.P.Mwll, Fasa, iC.A,Q.-recht, bh. 23, die deze ruime omschrijving gebruikt voor de c.a,o.. 

14. Zme artik~l 4% (oud) van de Wel cap de ondwne&gssaden. Sinds de wijziglngswet van 1 februari 1990, 
Stb. 91, is dit geregeld in arlikel Sn van genoemde wet. 

15. Zie unidar maar AA.". Peters, Recht ds project, in M e  1979 blz. 881 Urn 893. 



SUMMARY 

Tlhis book contains an investigation into the development of our Labour Inspectorate in a &an@ng legisla- 
tion, 1st March 1990, the centennial anniversary of our Lahw Lnspectorate, wm chosen as the concluding 
date. 

Chapter 1 starts out with the conclusion that the history of our Labour Inspeelorarate is indissolubly csmectd  
with our working maditions legal system, followed by a short description of the area of law wnmr;ning our 
working conditions: legd system, subdivided into national and international sources d law. A desmipGon of' 
the development of the Labour Inspectorate and its field of activity show that it has engaged md still 
engages not only in the working conditions legal system, but in mmy other areas as well. Furthermore this 
chapter contains a description of the method applied and the structure of the pauper. 

Chapter 2 describes the long road that had to be covered im the 19th century befork ow country. had a Ca- 
bau  Inspectarate. The a111 for govemental involvement ia the ffield of w o r h g  con&jidom and its inspec- 
tion originates from industrialisation md the phenomenon of child labour. This stated off sBcially in the 
provincial report for the province of Oveaijssel for f ie  p a r  1835. This resulted in a corret+pondence to and 
fro between the then Minister of the Interior and the ihen Governor of the province. The latter proposed 
a ban on child labour, to be inspected by the local authorities. ICn 1841 a first ministerial enquiry into the 
working conditions of cMdxen in particular was to be carried out md the lnrlsh for governmental instruction 
in the matter emphasized. The addressed provindd governors were in agreement about tKi wish, but 
disagreed about the contents of the instruction. It was clear however that they too advocated hcuities for 
inspectition of the obsejnrslulce of such instruction, preferably on a local level. In his report dating 18160 De 
Vries-Robb6 was fist to wgue in favour of the installation of special inspectars who were to be given 
specific competences, such as free entrance to factories and the ability to rewmmend changes in h y ~ e n l a  
and safety. 'This report might be called the Labour Inspectorate's charter of foundation. The same year it 
lead to another ministerid enquiry, which by the way underwent the same fate as its predecessor, although 
the social pressure increased. Eventually this was to result in Lower Chamber member Van Houten's bill. 
1x1 spite of all the pressure exerted during 2tsparliarnentary procedure V m  NCautenrs Chiidren's Act reflects 
no elements of inspection of the ban on c u d  labour included in the Act. Mthough the Act laid the 
foudatiora of o w  working conditions Iegd system, it had little practical me $ firstly bemuse it lackad 
a separate supervisory body, secondly blecause some degree of uawrithty about the actual range of the ban. 
Soon attempts were made both to remove observed shortcomings and to widen the scope of govermenl 
protection. A bill Wan Lynden van Smdenbwgb ww sent to various industrial organizations for comment; 
although the rezactions were were fairly approving, the point in question if separate inspeetors were to be 
appointed was not answered meq&vacdy. In 1882 subsequent cabinet Minister Moddeman presented a 
bill to the Lower House, wEch contained the intended extension as well as the hgtitution of special 
inspectors. Thbi bill was received very usfawowably in Parliament. Modderman's eumssor Du Tour van 
Behchave was to withidraw it and present a new one which in pasticdm left out &be specidl impectors 
stipulation. Here %gain the geaeral reproach was the absence of sdficiermt factud data, so that the need for 
govementd btervention was not proved necessary. As a reaction in 18% and 1887 a pmEmenlw enqlsjl 
into the effects of Van Houten's Childrens' Act ancl the working mnditions in factories and worksharps was 
held. The report of the enquiry committee revealed: so marry social abwes that additional governmental 
intervention codd not be delayed. A semnd bill. Du Tour van Be&chave, presented still in 1887 and more 
extensive than its original ver~ion, was not dealt with my more. His successor Ruys vm ~wranbraek 
presented a bill that was to become 1$$9 Labour Act. In this Act hpectiion of observance and detection 



v ~ c r l a ~ i o ~  w e  %signed to s p e ~ i d  ofidah, to be d e d  inspectors, wh* number f m d  in Act 

itself to prevent thwarthg free enterpke. athou& fhe p d m e n t ~  efiq* repor' 

had also in favour of the h t d a t i o n  af spedal inspectors and although R U Y ~  vat% 
had been a of this enquiry c o d t t c % ,  the ~ ~ c X I ~ I L ~  of COnbol of impecffion the was 

the Lower Chmber3s inj~iative, not &slerk. Furthemore the Act mn~rolllied the ~ ~ P e ~ e n ~ s  of these 
bgpectors amd a numbcr OF measures sianplifybg hnspection. 
A paragraph answers [he question why a separate labour inspectorate was installed. 

Chagkrs 3 to 15 inclusi,ye mver the period from the cyrigb o~f the Labour Inspectorate to the i re at war ( 
tbe fir& Wosld War ). 
In addition to the Esm on child labour, the 1889 Labour Act contained ~rotective measures regmdimg jwe- 
niles a d  women, so far as t k t q  work in factories or workshops. In addition to a ban on ni&- and  rund day- 
labour and a restriction of working bows, an administrative measure would excll~lde [hem from speeiFnc 
mtegories of labow endangering hedth of life or only allow them under specified conditions. March 1st 1890 
three authorized Jaboar h p e d o r s  commenced their activities in as many elistrick, so-called "labour 
inspectorated'. Their tasks comkted of the hpection of the implementation of the Act and the detection 
of violalions. This IiabiIily was repeated h the further elaboration of the inspection of the Act" h- 
piementation, but a d ~ s t r a t i v e  and ministerial measures originating &om the Act were added; for this rea- 
son they hah to visiil actual or former workstations. In order to r e a k e  uniformity in the implementation of 
legal regulations inspectors had to coder an a regular basis, Furthermore they had to proornate as much 
codormity as possible beween legal demands ant9 the inlteres~s of all work-related people. In addition they 
had to inform employers and make sugestims that might remove c m t ~  objections that could originate 
horn the observance of industrid ride. More in paatkulila the inspectors had to pay strict attentian to 
specific categories of labour endangering life and health af juvedes and women. Finally, if requested, thley 
had to inform and advise their minister and make any proposal they dleerned necessary or advisable. If 
requested they had to advise licence-granting authorities an a ptoviadd and municipal level. Finally they 
had to compose an annual, reasoned report of their activities and send it to their minister. These extensive 
terms of reference lead to a setting of task in which the inspectors, in addition to the inspection of the 
hplementation olf the 1889 Labour Act, engaged in rreoordhg working conditions in factories and 
workshops, collecting data and advising on hygienics and protective measures against accidents, investigating 
social institutions for the sake of the workers and finally completing industrial statistics. Inspectors did not 
consider investigalion of violations among their prime tasks. Considering the amount af their work it is not 
surprising that the inspectors themselves soon requested extra personnel in the form of assistant inspectors. 
Partly as a result of inspectorr;' inilialives, in 1895 the Safety Act -me into effect. This Act caniained mea- 
sures to s d ~ g u w d  those present in factories and workshops. Inspection of the implementation of t$is act 
and detection of violations was attributed to the inspectors, who in addition were qualified to give k t r u c -  
tiotts and re@laticrtts that had Lo be observed. The enactment of this law ckconltiuued the prhcipd re- 
shiction of l@f$slative protection, of ch.&!rern, juveaes and women. At the same he the 1889 Labow Act 
WIS to be mended, as a result of which the legal number of appointed inspectors was weefled, clewing 
the road for extensions. In 1896 the number of inspectms was extended from t h e e  to six, each of with 
accompagillierd l>y an assistant inspector, the number of "Iabour hpectorates" being extended shdtaneoosly. 
The ~ d e t y  ACS which contrary to the 13389 Labour Act concentrated on working btibutioras h t e a d  of wor- 
kers, was related to the Nuisance Act. So-called "bisn-sections in the Safety Act prevented licenses ksued 
in accclrdance \with the Nuisance Act or curmspondhg conditions to conflict with regu3atiom baed on the 
safety ~ c t .  AS a result of this relation the inspectors, d b d t  in a restricted sense, were hvoJved irJl the 
~ u i s a a c e  ~ c t .  In 1889 wide* the sphere of activity yet again caused wpamion of rhe Labour Imprectorate 
by assistant b ~ e c t o r s .  That same year an experiment with an assistant I~dy-~spector  started 1898, 
was fomaEsed. In her work area she concentrated on women's labour. In addttion a body of civil servants 
was into being as a rephXmMXlt for temporarily appointed civil servants; they had to aceomp~sh the 



ever increasing amount of a trative &ores. The next year$ in tandem with a pro-pr~onsnl increase of 
dlistricts, the number of insplctars was increased from six to b e  and the pasition of overseer added; these 
technical d d  servants had to concern themalves with 'kimpler form'kf labour inspection. Three years later 
the branch was extended agctin w i t h  the position of lady-overseer urho more particularly had to visit factories 
and workshops where &ls slnd wornen were employed. A further extension were the so-called 'spe~idties"~ 
notably the m e d i d  advisor aad the electro-tec5nician (1903). The former's sphere of activity related to Igd 
regulations, con-mmhg workers\afety, i.e. regdatiom issued far the sake of labour related people" health; 
the latter concerned himself with electrical apparatw and conduction. Although these two civil sewants had 
the whole State for their work area, and answered directly to the minister, the physician could do his job 
in a totally independent manner, while the electro-technician had to mwer  to his proper inspector, 
The resdt of the hvesligation activities instigated by the inspectors lead a.0. to the 1901 Phosphorous Match 
Ad,  while the restricted scope of current regulatiom concerning safetyy by initiative of the inspectors, led 
to the 1905 Caisson. Act. Mention should be made of hpectoaal advices referrimg to bgal restrictions on 
working hours for all adult workers. 
These advices frequently were contradictory ira content, which could only be counteracted by mntrahtion. 
Both in and out of Pdamen t  a more m n t r h d  management of a conrinuously increasirng Labour In- 
spectorate had been h is ted  upon. The initid impetw for reorganization can be found in the Kuyper Bill 
(1W4). Consisting of 444 articles, this bill., containing labour protecting regulations, raised questions in 
PatEament as the relation between Labour Inspectarate and Parliament. THis biM however never passes the 
stage of preliminary report, but the seed of seorgmization had been planted. Some pars  later in Parliament 
the appointment of a chief inspector was considered desirable, particularly to promote u d o r ~ t y  of 
hspectory activities and reporting. Government circles however were not yet mnvinced of the necessity af 
reogazlization. This idea changed on the ktallation of M e t e r  Talma (1908). In his view the principal flaw 
in Lhe cwrent organization was the lack of a managing director of the Labour Inspectorate. Even before 
Parliament went into recess, a proposed budget item was approved of and starting October 1st of the same 
year H.A. van IJsselslein was appointed "labour inspector bearing the personal title of Director General of 
Labour". Svbsequeatly reorganization of the branch was prepared, which had to be sanctioned by altering; 
all laws whose enforcement was entrusted to impectors or whose execution they were involved in; these 
alterations m e  into effect a year later. The basic arrangement of its legal hglementaliian, had been 
stipulated in the 1889 Labow Act. Under supervision of the Director General of Labour a mntral branch 
WEIS founded, consisting of a medical advisor, an electro-techid engineer m d  the public hspectars, who 
were to work in the central branch. Each "&our inspectorate" henceforth called "&strict", w8s superjtisied 
by a district muwager of the labour inspectorate. The latter offidal superwised the (assistant-)inspectors, the 
(assistat-)lady-impeders, overseers and controllers, so that a new hfwndion had been created in the field 
a£ labour inspection. The Director General of Labow wm to supervise md  h p e c l  the labour hpeclorata 
as a whole. Furthermore, of his o m  a m r d  or on request, he was qualiEed to advise his minister armid make 
propositions, and give any requested information, orally or in writing. As far a dktrict managers were 
concerned the Director Gcnard's rrepoasibilityi was the supeflyis3om of inspection work, notably 3m regard 
to uniformity of enforcement of the Barn h question, e.g. by means of overtime permits and notions on 
siecuri~, in addition he had to handle data ion labour conditions collected in the districts, to have specific 
investigations conducted of specific data collected on personnel to be appointed by the minister, to compose 
a generd - centralized - m u d  report and reports an specific subjects to be published if need be, and finaljy 
to consult with representatives of employers' and workersbqanhtions.  The district managers' 
independence vas not infringed upom though; they maintained thek ri&t to be in cromespoandence with thek 
d t e r  and make propositions; in addlition they retained any iwompetenms delegated from rdated laws. 
Their speciticatioa of duties wm extended though; they had to keep h m e l v e s  well informed about working 
condlitiom in their districts and keep abreast of .events relevant to their knowledge of working conditions. 
Within two yews after the r m r g h t i o n  of the bbu  Empwtorate the branch w a ~  extended with a physi- 
cian (1911) and a chemical engineer (19l.25, the former not only became of the fact that the medid  



advisor's task expanded, but bemuse L wm to be eqxxted that the medid  element in labow le@s3atiozl was 
to expand vigraroosly. The latter's ktitutiun originated from the 'Labour Inspectorate's involvement ia water 
pollutEau caused by strawboard and potato flow fadories; ha aqnired his o m  laboratory m d  was thus; $iven 
the opportzmitl.r to canduct eex;ploratiom vitd to the brmch. 
A rnajor inmeme of the Labom Impectarateys activities originatad from the 1911 Labom Ad, when the eo- 
a-stration af provhcid and municipal bodies relating to the rendering of overtime per&& was W- 

wlled, beclause t h  authority was ddegated to district msuaagers d the Labow Inspectorate. The much fea- 
red stme m o m '  diseme had repeatedly mme to the ImpiupiectmataVs attention and the threat to the workers" 
health w& taken 90 seriously that in 11911 the Stom Mmons' kl: was effected, which did& Ibiting about 
major changes in the izlspectorace9s field of activity thou$. Bn p a h a n t a r y  diseusd~m of this b1, noraiblly 
in relaticm to mmpetences assigned to the Inspectorate" sitsict manager, the problem of so-called 
(sob)delegatioa md its ~natilrudond hpficatiom m e  up in extenso. 
In that period of time several propositions, were madeei, both in and out of Parlimenl, to involve bodies other 
than the Labour Inspectorate in the field of laboar protective legislation, such as " m d t t e e s  d workers" 
unions" the boards of labow, boards of bakers, works wwo~i.ls and labour chambers. 

Chapter 6 covers the period of the Great War. Mobilkation of the army resulting from the war threat, con- 
scripted many workers. Bath labour maxket and the entire emnomy were disrupted. ~ t h i e m o r e  exports 
stagnated, which in return led to hi& a3memploymenl. These circumstances necessitated more government 
intervention than usud hitherto and afleceed the Labour Inspectorrrte as well: its standard activities 
stagnated. The branch, having mntrol of many and msruifold data relating to Dutch industries, was assigned 
new tasks by the goverment. One of it8 fist activities was, albeit of short dwsntion, in the field of labour 
mediation. Moire protracted and much more comprehensive were its adivities in the Royal National Relief 
Committee, which aimed at prevention and deviation of poverty. In addition the Labour Inspectorate was 
bvolved in Eurlougb applications for conscripts, the rendering of certificates of origin, cemplopent of 
interned (Beldan) d t q  persomd, industrial coal and peat distribution m d  the composition of so-called 
"economic notes" giving a survey d our corntry% ewnomic position. 
Eventudy in this period of t h e  the number of Labom Inspectorate's districts was extended horn nine to 
ten, both to take weight off an existing district and to do justice to major, even vital industrid areas: Rot- 
terdam and its surrounding mea, Zeailmd Flanders and the western half of North Brabant, 

Chapter8 7 and 8 cover the interbeUum. Initially after the Great War the Labour Inspectorate was stdl con- 
fronted with the after-effects of ac~ivities carried our: during the war-years. In the period Ieaciing up to the 
worldcrisis two i t ~ m s  are of major importance. Firstly the institution of the Hi& hbour  Council, an advisory 
body brirmliging about imtitutionalixed mnsultatio of o r g d d  trade md industry on the one hand, and the 
government on the other hand. Secondly, for the hbour  In~peetoratie the redkation of the 1919 Labour Act 
was the most irnporl'mt event. This act specifies a reversal of the "burden of proof'. From now on there was 
no need to prove that long working howrs were damaging and that govenunent intel~ention was not 
damaging to economic Efe; on the cantrmy proof was necessary that economic arnd other motives 
necessitated longer working haws. Not e o o n d c ,  but iethicd-soda8 motives were the cornerstone of this 
llegal arrangemeat. Thus the act went beyoad a mere regulation of working and rest hours; it became a 
1abour chmter, as the Drion interpallation shows. Due to indermational competition the act was to be altered 
ttgagain in 1922. The: original eight hour worlring day and 45 hour working week were exchanged fox the 8.5 
haw working day and the 48 how working week. In addition an opportunity was created, by way of 
collective mnsultation, to deviate from legally prascribed working howrs, although restrided by a licence 
issued by the minister concerned. Furthennore an enabling procedure for lomgterm overwork-licences was 
introduced. , 
h this period the central branch of the Labour Inspectorate was to be extended by an electao-t&d 
advisor and -engineer and m agronomist; at that the position of &emid advisor was created lo be 



seconded by a chemical engineer. The number of b b o m  Inspectowte districts was extended to 11 (1922); 
an extension to be cancelled again as a rmdt of economy measures after the 1929 crash. 
This goes to show that the e w n o d c  worldcsisis did not pass aver the labour hspectolratc. Capacity had to 
be given up in a period that the hpactotateys activities expanded and were to expand further due to both 
the realization of new implementing measures within the framework of the 1919 Labour Act and the new 
instructions, e.g. the revision d the Safety Act, the 1933 Home Industry Ad and the 19% Driving Haws Act. 
Adaptation or arrmgernemt are ideas emerging in an emmmomic crisis. During the worldcrisis more and more 
arrangement legislation was enacted involving the labour inspedorate, a.o. the Act cant 
measures to m e c h k e  the cigar industry, the Foreign Workers Act, the 1937 Act dividing available labour, 
the Act declaring coUective labour contracts binding and not binding a d  the 1938 industrial licence Act. 
In &a fight against memp~open l  the Labour Act 1919 repeatedly mme to the fore. Ome possible measure 
to contain ll~lemplopent and to better divide available labour was a restrictive policy towards the issuing 
of overwork licences. Another possibility was the introduction of the 4i3 haw working week via the 1919 La- 
bour Act; the latter possibility was never effected. 

Chapkr 9 describes the pleriold of the second World Wartr, At first slmdard inspectory activities by Itbe La- 
bour laspectorate practically stoppad due to the problems presented to wade and industry. In this period 
the Inspectorate's activities principdy relalad to the implementation of legklation enacted by or on account 
of the Geman occupier; the latter was in fact solely interested in the Dutch society% contribution to his war- 
machine. First to be mentioned are measures restricting work, more sge~%lcally reguSulaltions to close down 
companies, the introduction of shor t -he  working aund the dismissal of employers. By the execution of these 
measures the Director Generaal of Labour utilized so-called coddenlid bodies, i.e. committees consisting 
of equal reprasermtations d employers and their workers. Mter a reorganization of labour mediation and the 
introduction of an Employment Exchange and district job centres the Inspectorate's involvement in disnnissds 
was ended, slowly but surely. Its activities relating to the ban on short-time working were not ended; by the 
introduction of so-called "zero-hours" licenm the Inspectarate still had an opportunity lo withdraw workers 
from the occupier" system of forced labour. Furthermore one might emphasize the meaures ooneerning wa- 
ges, salaries and other labour conditions. Here the Inspectorate functioned as investigatory and advisory 
body far the appohted Board of Arbitration. In addition the brmch played the role of investigation sebvice. 
In 1942 the 80wd of Plr'bihafien" task utas transferred to the authorized labour representative. Although 
officidy the Labow Inspectorate was not involved in the execution of the maeLslrse in hand, it carried out 
similar activities for the authorhedl labour representative as for the Bomd of hbitralbion. 
In addition Elre Inspectorate w a  involved in the 31941 Businass Licenw Resolution, the Trust Rescululian and 
the distribution of various goods, e.g. soap, rations, shoes a d  the Ue .  
The position of coddenw acquired by the h b o m  Enspectorate, more p~fftimlmlly by Dheclor General Hac- 
ke, cawed the branch to become intrimtely involved in plms for matianal recomtruction aftar the German 
occupier% yoke would have been throm off, notably in the fmmdatio1~1 of the Trade Union Foundation, a 
meeting point for the government md its social partners. 
The Dutch government, meanwhile fled to London, halfway 1944, decreed a number of measures to prevent 
social-economic chaos after the liberation. The major public maswe was h e  Extraordinary Resolution La- 
bour isjonditiom which, apart from the arrangement of labour conditions, contained a ban on dismissal, bar- 
ring approval of the district job centre" managing director. In a preliminary Emergency Resolution by the 
illegal Meurs o a d t t e e ,  and in the Emergency Measure Labour AffEaJrs, many competenoes had been as- 
signed to the Director General of Lsrbow, nothing of which c&. be found back in the Extraordinmy Restnlu- 
tion Labour Can&aiomi. The then Director General of Labour bitterly criticized the affair ia a pmphld da- 
king the end of May 1945. 
In retrospect it may be said &at the P~lspedoralte had gat. the ccddrsnlcx: of representatives of employers' 
md workers' organization, a d  in add?tion, in Ltme execution of t& assigned by the German occupiers, had 
done its utmost to impede the occupier% influence on the Dutch workers' potential for the warmachine as 



much as possible. 

chap@ 10 describes t h  per id  of recons~uction from 1945 till1962 In the Wa-Fms hard work had been 
done on p o ~ m u  Ne&mla& *re mperation was be the cornerstone for the reconstruction pmpamune. 
This rnoperativet idea wras laM d o m  in le@sNation and cansultative stmctwes, e.g. thr: Industrid organization 
Act t. w & ~ h  the Sacid a n o m i e  Capzaicill was fowrdd, and the Works Corn& Act. A s  a continuation of 
prewar situations, i n i t a y  factory. m u n c h  ( later on: works c7amncjls ) were more a8d more involved in the 
implernentalrion of the 1919 labour Ad. Sometimes w-operation aind mmultation took  law between the 
aruthorideg m d  representatives of stnployersharvd workers* organization in one spedfie branch of industry, 
e , ~ ,  bakers, and sometimes this even went further, as ~ 4 t h  butchers. 
The irnplemenlation of the 1919 Labour Act was E f l y  time consuming for the Inspedosate, t h g  into ac- 
count the allowace of overwork licences and the issue of the introduction of the five-day working week, to 
be realized in 1962. 
In tI& period both the number of working hours resolutiorns. based on the 1919 Labour Act was increaed, 
and the regulation of working and rest hours ia agricu1Lure was realized by means of an m e n b e n t ,  the spe- 
cial element in this amendment being that, co:crntrmy to systems adhered until now; the promulgation of a 
workig hours resdution does no1 take place, if md in so far a bye-law with the framework of the indus- 
trial orga&don Act settling the matter in band, t&es effect, These seso~utiom have taken effed i n m  the 
early sixties. 
In addition, within the I934 Safety Act, in this period a n w b e r  of sdety resalutiona would be issued, @om- 
flemarutcd by a system regdating isudwtrid medicine. Here the major point was that, Fo spite of the common 
ground with the system of public, it was unrderstoad that hdustrid mediche and workers' protection 
are closely connected. Thw industrial medicine was incorporated in the 1934 Safety Acta and its inspectian 
was assigned to the Labow Irmspectorate. 
Both the 1919 Labour Act arnd the 19% Safety Act were to undergo another major amendment b this peri- 
od. Labour Inspectorate's district managers ware given a particular competence, notably the order to stop 
work. This ordcr can be issued ~LY case of derious danger for personnel, or in case of serious violation af 
working and rest hours and related administrative regulations. 
In this period the Silicosis Act m d  the Perilorms Znstrumencs Act were issued. The fomaer act was intended 
to combat Lhe danger of silicosis and other brown lung diseases resulting from dust inhalation. 
The sccond act contarisicd regulalions in the Inceresl of safety and health perilous tools and protective devices 
had to comply with or rules that had to be regarded. By means of this type of Jegislation the workers' protec- 
tion is extended to labour protection in die widest possible sense and a n  be spoken of nationd protection. 
The Labour Inspectorate was involved in the implementation, of the Extraordhauy Resolution Labour Condi- 
tions in sevesd Ways. In ad0lc;Eiititilolo to the m n t r o b g  aspect, an exiearsiwe task being the control of wages and 
further w r b g  clandidomlls, the Inspectorate played irn ad&ory role, prhcipd1y canoeruing &srmisd proce- 
drsres. ~erdssioim for d[isds~aI wa5 granted by managitkg &lectors of district job centres, after consultations 
with the hspec~orata, which c0~35ulted with reprmemt~ltives of employers* and w ~ r k e r s k r g a ~ t i o n ~  on the 
case in hand. As a result: of this compromisa8ike wns&uic:lian the controversy between the Diacror Generd 
of Lablour and the Director of the Nationd zlmplopent Office as to which o r g h t i o n  wm authorked to 
$rant dismissal perdls,  was put an end to. Furthermore the Labour Smpectosate was obliged to ad*e the 
maminister concerned about half-pay regulaCions ( these regulations however became redundant when h 1952 
the Unemployment Act was fi~illly enacted ) and finaUy the branch advised the nationd Board of Arbitration 
on wags  and further working eondilrions. The latter body was also advised on issltning exempt.ions from the 
baa an reduction of worlring houts. Soon the Inspectorate itself was authorized to issue &me exemptions 
(294%). 
Apart from other laws, the edorcement and cooperatiam in execution of which had been wholly or partially 
assigned to the hbour Inspectorate, eg. the 3935 Driving Hours Act, the 1901 Phosphorous Match Act, the 
1905 Caisson A&, the Nuisance Act and arrangement legidation dating from the prewar. period, the In- 



spectorate was, charged 16th the wwutioma and inspection of the Mwicim' Retit Day Act and the Handicap- 
ped Workers Act. The latter Act however hardly s e employment of handicapped war- wor- 
kers. 
In this period industrial welfare work emerged, a p sely watched by the Inspectorate. This aati- 
vity was based on the principle that good personnel management was pmt of workers' safety, which in itself 
was considered part of good business management. In 1950 the Impectorate for the first b e  officially refer- 
red to iudmtrial welfare as socid welfare. This relates to the influence of the modern emplopent on man 
and business c o m ~ t y .  The Inspectorate was involved in social-psyc.hologica1 explorations and social-psy- 
chologicd aspects of labour, notably shifk work, work outside the home by mmied women and work by jluve- 
d e s .  

Chapter 11 covers the period 1962 - 19X. In spite of the turbulent sixties with their social demands ( partici- 
pation, dernocratktiorrm and ri&t of consultation, for k t m c e  resulting in a new Works Council Act ), it can 
be said of the Labour Impectorate and its field of activity that in this period a situation occurred which can 
best be defined as the lull before the storm. 
la this period a number of decisions was taken relating to the Inspectorate's organization. As from 31962 the 
departmental section Labour and Workers' Safety and the Labour Inspectorate were waited into a Labour 
Directorate, which was calked the Directorate General of Cabaur from 19Ci4 onwards. Apmt from the 
Labour 'nnspedorate, the Harbour Inspectorate md the S t e m  Engineering Section came under this Direclo- 
rate General of Labour. 
In this period the Directorate Generaid of Labour was extended by a nuclear physical section supervised 
by a nudear physical advisor (19681, a function by then not yet included in the Olrgaaimtional Resolution 
Jhbour Inspectorate. In the same year Bosboorn and Hegener consultmcy published a report about an inves- 
tigation of the org&tion of the Directorate General of Labour, The objective of this investigation was to 
have the Labour Inspectorate operate to an optimal effect in perrnanent;ly changing social a d  industrial cir- 
cumstances. In the report a number of wggeskions was made concerning the the management of the Directo- 
rate General of Labour; one of these suggestions, notably the introduction of the function of a substitute Di- 
rector Generd, was effected. As for the Directorate's dishricts il was suggested a.0. lo make the technical 
and socid-ewnolmic function in the organizational structure more explicit. This suggestion resulted in the 
function of a business-organizational staff member; a function which was noit included in the Organizational 
Resolultiion either. 
As fg, as the 2919 Labour Act was concerned, the Labour Isaspeclorate again was m c h t e d  with the nems- 
sity to anticipate the economic situation. Examples are the procedure of licences far overwork suzd the pro- 
blems of working and rest hows in Lhe bakers' branch in order to counteract distorlion of competition, Pur- 
theranore in tMs period, as a result af consultations betwecn the authurities and the social partners concet- 
ned, a legal workhg and rest hours regulation was reabed which was accepla'bla to dl parlies concerned. 
In addition in tlhi period, resulting horn a crying need among some workers, there were experiments with 
so-called permanent ni&twork in shifts. In addition there are experiments with so-called variable working 
hours. Finally in this period the so-m1led Statute for the Young is realized, aiming at integrating working 
youngsters into education, the final aim behg oornpu1san-y education until the age of 18. Charnging social con- 
ventions and economic circmtau~ces wodd soon put an end to these objectivew. 
Within the Eramework of the implementation of the 31934 Safety Ad this period a.0. paid attenlion to the 
building branch and the starage and processing of dangerous materials. Furthermore there is an increasing 
consciousness that, as far as the labour inspectorate's activities are concerned, both the s o - d e d  " inne rkd  
the "~uter'henvironment are of majar significance. As a result of this view a number of laws were enacted, 
e.g. the 1962 Pesticide Ad, the Nudear Energy Act, Ihe Act Dangerow Materids and the Air Pollution Act, 
acts inol which the labow inspectorate was assigned itrspeetive casu quo advisory task. 
The Inspectorate's activities within the framework of the l3xtraordjinai-y Resolution Working Conditions 1945 
were to undergo a considerable alteration. As a result of organizational changes w i t h  the Ministry of Social 



Affairs md Public Health, the inspectorate" hvol~ement was ratrioted to the issuing of disazissd permits, 
processing requesfs for exemptions from the ban an redudon aE working hours and the hpecUho of the 
obemmw of w o r h g  csoa&~om other than wagefi, laid down in bh&g regulations a d  mllective labtibow 
wntfacts, 
Apart from other laws, the enforwment and moperation in exmutian of which bad been wholly or pardally 
assigned to the Labour Inape&oiratc, e.g, the 1921 Stme Mwwms Act, the 1933 Home Cabom Act, the 1- 
Driving Hour1 Ad and the Edukmwe Act, tbe hbaur  hpectoirate was chaged with the inspwtilw of the 
i%.'erpressurc: Act, s~bstitute for h e  1905 Caisson Act; at that h e  Inspedorate got legal authority to mlllec:I 
data om the f - c t i m  of workg wunds.  

ChapEer 12 presents a picturle of the period falcrm 1975 till Mmch Isl 1990, with both an i n c r e a k  interest 
in worlrEng rnaditions m d  criticism of the Eabour Imaspcctorde. Prom circa 1975 onwmds the authorities' 
part in the of the legal system of warking coindidom is changing md the attendon! is fowsed on 
the import== of h a t ~ r i d  working wncr9ilions arrd tbe hprovorment of jobs. PLl&ou@ the si@cmw 
of labour bumht ican  wtu sle31l rem from 1977 chaage~ occur in the sense &at the authorities should 
act h a mare detached manner. Wi Ermwork of the poficpr of retrenchment, the s o - d d  capacity 
poficy kcante an important factor, in which a.0. the humanization of labour was employed as a policy instru- 
ment against: pbsentedsm, incapacity Far wark md vacmcies that were hard to fiU, in spite of hi& unemploy- 
ment. In this respect ramamber the re&ation of the Handicapped Workers Act md subsidies arcmgemenl 
for job improvement. The policy of the first armd second Lubbers cabinet is ch~acterked by driving back 
the government's hancimg deficit and strengthening of the marker sector, resulting in so-called great apera- 
fions, 
As far as the 1919 Labour Act is concerned this period Is charsaderized by three major issues, notably t h e  
discontinuance of the leg&ed distinction between men and women, the anticipation of the problems of 
working hours reduction and the fleGbilization of management by means of the so-called five day Act and 
the mlit.mormdum licence policy for working md rest hours, and finally proposals for a new Labow Act. 
Legklation in the field of workers' safety and health is systarnaticdlyr extended in, this period. The most im- 
portant event iEl this field however is the enactment of the Working Environment Act, as a substitute for the 
1934 Safety Ad, the SiElicosis Act and the Overpressure Act. SWfajor differences as compared to the past refer 
to the scope of the law, motbably the explicit inclusion of the welfare dement, workero"pvasGdpation and 
amullatioms on micro-, meso- and macrolevel, the idea of cooperation between employer and emplayees 
in order to improve warking mndliam md extensions b the field iof expert branches. She Act will be ktro- 
dtrwd in stages, the last of which has; been planned on 1st October 1Wl. Every before the redhtion of the 
first slage a ca&onEalion occwred as a result of tbe abowmantioned great, operation, noltably dereNation, 
rmulriag in an mendaraent. 
In this period there is an inactease of both interest in the problem of working conditions and miticism of 
&a Labour Inspectorate. An Inurebtigatiolns by Mens and Orgaeatie exterm consultanq resulting in a report 
called "The L ~ ~ o w  jEn~pectorato h Develapme~zt", P ~ O W S  that the o tianal gtructure, &e sorma~ional 
prams, permmel policy, numbor af personnel and the method of working can be improved. Via Project 
Devdopment Labour Inspectarate (1976) attempts were made to re&e these improvements and a govem- 
mant organization fmctioning as efficiently as possible. For a start in 19$4 the main structure if the Directo- 
rate Gcnbral of L~bowr was ddermhcd. Aptur horn the Director General of Labour, the directory boacrd 
consists of four mmagng directors, notably safety, health, social labour pdicy and general and intern policy. 
Two yews later dacisioim were made eorm~eraing the structure of the districts, which is shiJlar to the Geeto- 
ry structure of tbe Diractor~te Genesd of Labolw, the geographical redivision, i.e. the reduetion of the n m -  
ber nE districts to eight, md the task and structures of district a&&tration. By many the eEciency of thc 
whole orgaht ion  ww considered too low. A new projed came to the fore however, notably &bo '91, iP1 
which the mode of operalion and the hpcctorate's orgmization were scrutinized once more. The principd 
aim of W rearganizaticrmal operation is a muket approach and p~vpesefvl and efficient applica~oa, of avai- ' 



lable meam and instruments, a.o. by means of an approad par branch of industry. 
Apart from activities a.o. in the field of the 19% Driwhg Hours Act, a, possible substi~ution af the 1933 Ho- 
me Labour Act, the 1945 Extraordbary Resolution Labour Conditians, where the labour inspectorate" role 
in dismksds was reduced to am advisory one in questions where d4smrissd is r~ellated to wolrkimg wndit i~ns,  
and the Nuisance Ad, the Inspectorate's sphere of activities is mended to thle above mentioned Handicap- 
ped Workers%ct, the Chemical Waste slid and the Waste Matter Act, the Inland Wtavigation Ac.t and the 
Animal Medicines Act. 
This period is foremost characterized by am increasing criticism of the labour inspeclorale and by Lwo rcor- 
gmization schemes, notably the Project Development Labour inspection and Arbo '91. Subsequently one 
of its basic laws, the 1934 Safety Act, is replaced by the Worlking Conditions Act, which carries a pea t  nua- 
ber of renovations in the inspectorate" activities. Furthermore its second basic law, the 1919 Labour Act, 
is often changed considerably m d  major steps are taken to replace and fully renovate this law in thle vein 
of the Working Environment Act. In addition a replacement of the 1933 Home Endustry Act issidered, the 
Inspectorate's actiGties in relatian to the 1945 EYrXraordiuary Resolution Working Conditions is subject a l  
discussion, its sphere of activities is extemded cansiderabEy9 and the branch is confronted with deregulation, 
reoonddesation, f lexibht ion and retrenchment. 
This chapter is concluded with a retrospective paragraph in which, once again, the t a sk  assigned to the 
Labour Inspectorate come up for discussion, and in which, as a result of criticism of the labour inspectorate, 
some remarks are made that might lead to differentiatian. 

In chapter 13 a number of juridical issues in the legal field of working conditons, albeit restricted Lo t h e e  
basic laws, the 1919 Labour Act, the 1934 Safety Act and the Working Environment Act, is consideaed sepa- 
rately. This part refers to often used ideas as 'kompanyrQ~ QYkm" and "institution'" penal liability; two ootnpe- 
tencxs assigned to Labour Inspectolratds officials concerninrg their individual tasks, notably Ihe obligation 
to give information and their right to enter sites, a.o. homes, aad finally the counterpart of ~hase  two cornpe- 
teams: the obligation of secrecy* 

En chapter 1 4  arrangement, organisation, tasks atc. of h e  Labour Inspectorate in our country are examined 
for compatbity against comparable arrangements in the International Labour Organization. This part refers 
to Recommendations concerning general principles for arrangement and wrnpetences of the Labour Inspec- 
torabe 1923, the Treaty on Labour Inspection in Trade and Industry, a d  the Treaty on Labour Inspectierr 
in Agriculture. In relation to the said Recommendation and the former treaty the chapter contains f ia l  can- 
elusions. 

In chapter IS the colncluchg observations argue in favour of an extension of the Labour Inspectorate and 
a more selective application of penal law in the legal system of working conditions. 




