
Datum1 en ref. nr. U&H toets Capaciteitsclaim Passage in tekst 
9 januari 2012 
referentienummer   
InspectieSZW/2012/SIOD/
2012/287 

Concept AmvB aanscherping 
handhaving en sanctiebeleid 

wordt niet over 
gesproken 

 

16 juli 2012 
referentienummer   
 I/APS/B/2012/11551 

Buwav ivm wet modern 
migratiebeleid 

wordt niet over 
gesproken 

 

30 juli 2012 
referentienummer   
I/APS/B/2012/10929 

WML capaciteit exacte 
gevolgen op dit 
moment niet in 
kaart te brengen 

'In de Memorie van Toelichting staat onder Handhaving 
aangegeven dat met dit wetsvoorstel de totale toezichtslast 
gelijk zal blijven voor de Inspectie SZW, omdat het toezicht 
op de naleving van de Wml door opdrachtgevers zal plaats 
vinden in het reguliere inspectieprogramma.   
Dienaangaande merk ik op dat door de uitbreiding van de 
groep waarop de Inspectie SZW toezicht dient te houden op 
grond van voorliggend voorstel en de te verwachten 
complicaties bij de controle op stukloonafspraken er zonder 
meer een toename verwacht kan worden van de 
inspectielasten, temeer daar het gebruik van de ovo 
kennelijk toeneemt en voor zover bekend bij de meeste 
ovo’s op basis van stukloon gewerkt wordt. Bovendien komt 
de ovo voor in sectoren waar de Inspectie SZW nu niet actief 
handhaaft. De omvang van de verzwaring van de 
inspectielasten is echter op dit moment niet goed in te 
schatten in aantallen extra uit te voeren inspecties en 
benodigde capaciteit. Dat zal mede afhankelijk zijn van de 
uiteindelijke vormgeving van het wetsvoorstel (en de 
handhaafbaarheid o.m. van het  criterium bedrijf en beroep 
en stukloon) en het aantal meldingen en klachten die na 

1 Datum waarop het advies is uitgebracht 
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Datum1 en ref. nr. U&H toets Capaciteitsclaim Passage in tekst 
invoering onderzoek zullen vereisen. Vooralsnog zijn er geen 
signalen dat bij arbeid op basis van een ovo sprake zou zijn 
van ‘misstanden’ die  een pro-actieve inzet van de Inspectie 
SZW vereisen, maar pas na invoering van de wet kan 
hierover een scherper beeld ontstaan mede op basis van het 
aantal meldingen/klachten in de eerste maanden na 
invoering. Dan zal een beoordeling mogelijk worden of naast 
re-actieve onderzoeken ook actieve, risicogestuurde 
inspecties inzake mogelijke onderbetaling bij de ovo 
geboden zijn. Pas op dat moment kan goed worden bezien 
of deze taakuitbreiding ingepast kan worden binnen de 
huidige capaciteit (die overigens de komende tijd als gevolg 
van de uitvoering van de algemene reductietaakstelling SZW 
afneemt) of dat extra inspectiecapaciteit benodigd is om aan 
deze taakuitbreiding te kunnen voldoen. Ik verzoek u 
derhalve P.M. rekening te houden met de mogelijkheid van 
een claim waarvan de omvang in de loop van het eerste jaar 
na invoering duidelijk gemaakt kan worden.’ 

6 augustus 2012 
referentienummer  
APS/B/2012/11666 

AmvB asbest en ARIE capaciteit genoemd 
en gekwantificeerd  

‘Door afschaffing van de regels is minder capaciteit voor 
toezicht nodig. In de taakstelling is hierin reeds voorzien. Bij 
MHC vervallen op moment van het intrekken van de regeling 
4 fte.’ 

7 september 2012 
referentienummer   
APS/B/2012/11801 

AmvB BHV wordt niet over 
gesproken 

 

18 oktober 2012 
referentienummer   
I/APS/B/2012/15158 

Lagere regelgeving AmvB 
aanscherping handhaving en 
sanctiebeleid 

capaciteit genoemd 
en niet 
gekwantificeerd 

‘Zoals al eerder is gemeld in het kader van het wetsvoorstel 
zal een uitbreiding van de capaciteit binnen de Inspectie 
nodig zijn. De hier voorgestelde regelingen brengen hierin 
geen andere inzichten die tot bijstelling moeten leiden van 
de reeds eerder verstrekte inzichten in de benodigde 
capaciteit.’ 
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Datum1 en ref. nr. U&H toets Capaciteitsclaim Passage in tekst 
11 oktober 2012 
referentienummer   
Onbekend 

Geestelijke bedienaars 
 
 

wordt niet over 
gesproken 

 

11 december 2012 
referentienummer 
APS/B/2012/17311 

Beleidsregel boeteoplegging Brzo 
1999 
 

wordt niet over 
gesproken 

 

29 februari 2012 
referentienummer   
A/2012/3070 

Arbeidsomstandigheden art. 16 en 
Warenwet art. 3 t/m 7 
 

wordt niet over 
gesproken 

 

24 mei 2012 
referentienummer 
INSP/APS/B/2012/8268  

AmvB aanscherping handhaving en 
sanctiebeleidvervolg 
 

wordt niet over 
gesproken 

 

26 maart 2013 
referentienummer      
2013-0000018117 

schema's TCVT Ascert en Arbodienst wordt niet over 
gesproken 
 

 

21 mei 2013 
referentienummer      
2013-0000059181 

wetsvoorstel gecombineerde 
vergunning voor verblijf en arbeid 

wordt niet over 
gesproken 

 

12 juni 2013 
referentienummer      
2013-0000077550 

ministeriële regeling 
Stralingsbescherming werknemers 

wordt niet over 
gesproken  
 

 

25 juli 2013 
referentienummer      
2013-0000061101 

conceptbesluit uitvoering Wet 
arbeid vreemdelingen (Buwav) en 
regeling melding Wet arbeid 
vreemdelingen 

geen gevolgen ‘6. Capaciteit 
Er zijn geen gevolgen voor de capaciteit van de Inspectie 
SZW, het betreft voornamelijk een wetstechnische 
aanpassing.’ 

21 augustus 2013 
referentienummer      
2013-0000116449 

conceptbesluit tot wijziging Besluit 
uitvoering Wet arbeid 
vreemdelingen 
(Buwav)/Vreemdelingenbesluit in 
verband met de implementatie van 
richtlijn 2011/98/EU (Single Permit) 

wordt niet over 
gesproken 
 

 

3 

 



Datum1 en ref. nr. U&H toets Capaciteitsclaim Passage in tekst 
9 december 2013 
referentienummer       
2013-0000166697 

regeling Wav en uitvoeringsregels capaciteit exacte 
gevolgen op dit 
moment niet in 
kaart te brengen 

‘Over de uitvoering van de voorliggende regelgeving merk ik 
op dat het op dit moment nog onduidelijk is hoeveel 
capaciteit het zal vergen om het UWV aanvullende 
informatie te verstrekken die het instituut nodig heeft voor 
het weigeren, dan wel intrekken van 
tewerkstellingsvergunningen, zoals vermeld in deze 
conceptregeling. Inschatting is dat dit goed uitvoerbaar is 
voor de Inspectie.’ 
 

31 januari 2014 
referentienummer      
2014-0000016672 

regeling Wav en uitvoeringsregels wordt niet over 
gesproken 

 

3 april 2014 
referentienummer      
2014-0000048437 

wetsvoorstel Wlz  wordt niet over 
gesproken  
 

 

28 april 2014 
referentienummer      
2014-0000061936 

Besluit WMO wordt niet over 
gesproken 

 

9 mei 2014 
referentienummer      
2014-0000066781 

concept AMVB nieuwe 
grenswaarden asbest 

capaciteit: geen 
gevolgen 

‘De aanpassingen in de AMVB hebben geen gevolgen voor 
de door de Inspectie SZW in te zetten capaciteit. 
Als het nalevingsniveau niet snel op normaal niveau komt, 
zal de Inspectie vaker handhavend moeten optreden dan nu. 
Dat heeft gevolgen voor de zaaktijd (die neemt toe omdat 
handhaving tijd kost). Dat betekent dat de Inspectie bij 
gelijkblijvende capaciteit minder zaken zal kunnen doen. Dat 
geldt nog eens te meer wanneer er sprake is van recidive.’ 
 

16 mei 2014 
referentienummer      
2014-0000070750 
 

voorstel betreffende onderdruk in 
het containment 

wordt niet over 
gesproken 

 

4 

 



Datum1 en ref. nr. U&H toets Capaciteitsclaim Passage in tekst 
19 mei 2014 
referentienummer      
2014-0000071883 

Wet aanpak schijnconstructies capaciteit exacte 
gevolgen op dit 
moment niet in 
kaart te brengen 

‘Capaciteit  
De exacte gevolgen van de WAS voor de inspectiecapaciteit 
kunnen op dit moment nog niet in kaart gebracht worden. 
Afgezien van de complexiteit en het beperkte tijdsbestek, 
worden de capaciteitsgevolgen vooral bepaald door de wijze 
waarop de lagere regelgeving wordt uitgewerkt. 
Voor het onderdeel Wml zal een aantal maatregelen, zoals 
de verplichte girale betalingen en de verplichte loonstrook 
enerzijds positieve gevolgen voor de capaciteit hebben. 
Anderzijds zal de uitbreiding van de Wml met diverse 
nieuwe beboetbare feiten en sanctiemogelijkheden 
aanleiding geven tot meer onderzoeken, boeterapporten en 
zienswijzen. 
Bij openbaarmaking is de extra werklast mede afhankelijk 
van de definitieve vormgeving en de daarbij te hanteren 
procedures (zienswijze, bezwaar, vovo). Op voorhand zijn nu 
reeds capaciteitsgevolgen voor de ICT te voorzien, zowel wat 
betreft investeringen als personele inzet. Ik stel dan ook 
voor dat wij de gevolgen van de WAS voor de 
Inspectiecapaciteit van de Inspectie SZW verder 
doorspreken nadat de lagere regelgeving is uitgewerkt. 
Een ander punt dat samenhangt met de rechtsbescherming 
en de mogelijk daaruit voortvloeiende extra werklast voor 
de Inspectie SZW is het vragen van een zienswijze. De 
artikelsgewijze toelichting vermeldt op p. 45 dat bij 
openbaarmaking van een maatregel de werkgever de 
gelegenheid krijgt om een zienswijze te geven, en dat daarbij 
tevens een zienswijze gevraagd wordt op de  
openbaarmaking. Daardoor kan de zienswijze die gevraagd 
moet worden op bijvoorbeeld een boeteoplegging, 
gecombineerd worden met de zienswijze voor de 
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Datum1 en ref. nr. U&H toets Capaciteitsclaim Passage in tekst 
openbaarmaking van het boetebesluit. Daar waar nu al een 
zienswijze gevraagd moet worden, kan door die combinatie 
de extra werklast beperkt blijven.  
Echter, Indien dat impliceert dat voor de openbaarmaking 
van maatregelen - waar nu voor de opgelegde maatregel zelf 
geen zienswijze vereist is - straks wel een zienswijze 
gevraagd moet worden, betekent dat een toename van het 
aantal procedures en de werklast van de Inspectie SZW. In 
dat geval zou namelijk ook voor elke waarschuwing (nog 
nader uit te werken per AMvB) een zienswijze gevraagd 
moeten worden alvorens deze openbaar te mogen maken. 
Omwille van de duidelijkheid en ter voorkoming van extra 
werklast verzoek ik u om te bezien of in de juridische 
vormgeving in de wet zelf, het separaat vragen van een 
zienswijze in verband met de openbaarmaking achterwege 
kan blijven. Het gaat daarbij om het wettelijk uitsluiten van 
een zienswijze voor het openbaar maken van interventies 
waarvoor in de huidige praktijk nu ook geen zienswijze 
gevraagd wordt.  
Indien voor zowel afgeronde onderzoeken zonder 
overtreding als ook voor de waarschuwingen wel een 
separate zienswijze gevraagd zou moeten worden alvorens 
deze openbaar te kunnen maken, betekent dat een 
aanzienlijke toename van het aantal procedures en de 
werklast voor de Inspectie SZW die binnen de huidige 
capaciteit niet opgevangen kan worden. Dat leidt bovendien 
tot verdergaande juridisering die afbreuk kan doen aan de 
lik-op-stuk benadering. Het proces van de zienswijze kan 
Immers gemakkelijk vier weken in beslag nemen. 
Inspectiegegevens kunnen in dat geval pas een maand later 
openbaar gemaakt worden.  
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Datum1 en ref. nr. U&H toets Capaciteitsclaim Passage in tekst 
De juridische vormgeving heeft dus forse consequenties 
voor de uitvoerbaarheid van de openbaarmaking van 
gegevens. 
Capaciteit (algemeen)  
De openbaarmaking van gegevens brengt voor de Inspectie 
SZW in haar bedrijfsvoering, organisatie en processen de 
nodige veranderingen met zich mee. In hoeverre dit 
personele consequenties zal hebben valt niet volledig te 
overzien, maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat, 
zeker in de eerste fase na invoering, het beroep op 
juridische ondersteuning zal toenemen. Dit heeft 
capaciteitsconsequenties voor met name de afdeling Boete, 
Dwangsom en Inning van de Inspectie. Hoeveel extra 
uitvoeringslasten dit met zich brengt hangt af van de mate 
waarin van dit rechtsmiddel gebruik gemaakt zal worden.  
De Inspectie SZW heeft aan het Staatstoezicht op de Mijnen 
(SodM) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), een 
reactie gevraagd op het wetsvoorstel. Deze diensten zijn 
aangewezen als toezichthouders op de 
arbeidsomstandighedenwetgeving.  
Belde toezichthouders zullen ook bij de totstandkoming van 
de nadere regelgeving gevraagd moeten worden naar de 
uitvoeringsconsequenties. In een eerste reactie heeft SodM 
opgemerkt dat het wetsvoorstel ook van hun organisatie 
extra capaciteit zal vergen en dat de omvang van deze 
capaciteit thans moeilijk is in te schatten.’ 
 

8 augustus 2014 
referentienummer      
2014-0000107558 
 

H-lijsten certificatieschema’s wordt niet over 
gesproken 
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Datum1 en ref. nr. U&H toets Capaciteitsclaim Passage in tekst 
13 augustus 2014 
referentienummer      
2014-0000116242  
 

Toelatingsregeling startende 
ondernemers 

wordt niet over 
gesproken  
 

 

5 november 2014 
referentienummer      
2014-0000163066 

Brzo 2015 beperkte toename 
capaciteit: niet 
gekwantificeerd 

‘Wat betreft de inspectiecapaciteit nodig voor het uitvoeren 
van BRZO 2015 lijkt het erop dat de toename beperkt zal 
zijn. De huidige capaciteit is wel een zorgpunt. De Inspectie 
bepaalt momenteel in de praktijk de inspectiefrequentie 
risicogericht en richt zich in de praktijk op de nu 
voorgestelde frequentie . Ondanks efficiëntiemaatregelen 
zal onder andere door het onderwerp veiligheidscultuur de 
complexiteit en daarmee de benodigde inspectietijd 
toenemen. Ik vraag uw aandacht hiervoor.’ 

28 november 2014 
referentienummer      
2014- 0000178927 

Wijziging Warenwetbesluit 
Drukapparatuur Artikel 6 

wordt niet over 
gesproken  
 

 

15 december 2014 
referentienummer       
2014- 0000184799 

ontwerpbesluit hardheidsclausule 
aanwijzingenproces 

capaciteit exacte 
gevolgen op dit 
moment niet in 
kaart te brengen  

‘De Inspectie kan zich dus niet voorbereiden of mensen in 
dienst houden voor deze taak.’ 
 

7 januari 2015 
referentienummer      
2015-0000182537 

voorstel adembescherming asbest wordt niet over 
gesproken 

 

20 februari 2015 
referentienummer      
2015-0000025912 
 

voorstel onafhankelijkheid cki wordt niet over 
gesproken 

 

25 februari 2015 
referentienummer      
2015-0000040427 
 

Wijziging 
Arbeidsomstandighedenwet 

wordt niet over 
gesproken  
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Datum1 en ref. nr. U&H toets Capaciteitsclaim Passage in tekst 
17 maart 2015 
referentienummer      
2015-0000063968 

beleidsregel waarschuwing Wav wordt niet over 
gesproken 
 

 

19 maart  2015 
referentienummer      
2015-000004598821 

wijziging 
Arbeidsomstandighedenregeling 

wordt niet over 
gesproken 
 

 

8 april 2015 
referentienummer      
2015-0000091855 

concept AMvB WAS betreffende 
openbaarmaking 

capaciteit genoemd 
en gekwantificeerd 

‘Werklast  
Zoals aangekondigd in de U&H toets op de WAS (van 19 
mei 2014) zou met de nadere regelgeving berekend 
worden wat de extra werklast wordt als gevolg van de 
verplichting om inspectiegegevens openbaar te maken.  
Het betreft hier de inspecties op de vijf verschillende 
arbeidswetten (WAV, WML, ATW, Waadi en Arbowet) 
indien er sprake is van een sanctiebesluit, toezichts-besluit 
of het feit dat er geen overtreding is geconstateerd. 
Inspecties waar een waarschuwing is ingezet als 
interventie-instrument zijn dus niet meegenomen in de 
capaciteitsberekening.  
Inzet is om het openbaar maken van gegevens zo efficiënt 
mogelijk te laten verlopen. Zo is er voor gekozen om zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij de huidige werkwijze 
(bijvoorbeeld integrale zienswijze). Het openbaar maken 
van gegevens zal volledig geautomatiseerd (gaan) verlopen. 
Naast een incidentele voorlichting en instructie voor de 
inspecteurs zal er geen substantiële wijziging in werkwijze 
zijn, die zal leiden tot een toename van de werklast.  
Echter het openbaar maken van inspectiegegevens zal, 
ondanks bovenstaande randvoorwaarden op enkele punten 
in de organisatie leiden tot een toename van de werklast. 
Een toename van de werklast wordt voorzien bij de 
afdelingen die belast met het opstellen van de 
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sanctiebesluiten, het beheer van de website (het beoordelen 
van de visie van 1000 tekens en het plaatsen van die reactie 
op de site, mutaties als gevolg van bezwaar en beroep etc). 
Om de gevolgen van transparantie op te kunnen vangen, 
verwacht de Inspectie SZW 6,9 fte extra in te moeten zetten 
(waarvan 5,9 fte schaal 11 en 1,0 fte schaal 7). Dit betekent 
een bedrag van € 710.300 uitgaande van de vastgestelde 
overheidstarieven (HAFIR).’ 
 

17 april 2015 
referentienummer      
2015-0000047990 
 
 

conceptbesluit uitvoering Wet 
arbeid vreemdelingen 

wordt niet over 
gesproken 
 

 

23 april 2015 
referentienummer      
2015-0000114560 
 
 

wijziging 
Arbeidsomstandighedenbesluit 

wordt niet over 
gesproken 
 

 

3 juni 2015 
referentienummer      
2015-00000145933 

wetsvoorstel doorberekenen 
toezichtskosten Brzo 

capaciteit genoemd 
en gekwantificeerd 

‘Er zijn structureel extra capaciteit en middelen nodig voor 
een correcte uitvoering. 
Totaal komt dit op € 95.200 per jaar, opgebouwd uit:  

• 0,5 Fte extra voor de facturering op niveau schaal 10: € 
49.000 Euro/jaar  
• €110 per factuur (bij 1 verzamelfactuur circa 420 

facturen/jaar: € 46.200 per jaar) In deze € 110 
per factuur is inbegrepen: € 43 kosten CJIB en € 
10 bezwaar en beroep opslag.  

Zie bijgevoegde nadere onderbouwing.’ (NB: blz. 3 tot en 
met 5 niet bijgevoegd) 
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26 juni 2015 
referentienummer      
2015-0000163029 

Wijziging 
Arbeidsomstandighedenwet niet 
melden beroepsziekten 

capaciteit genoemd 
maar niet 
gekwantificeerd 

‘Voor het uitvoeren van het toezicht op de nieuwe artikelen 
is capaciteit benodigd. Nadrukkelijk wordt aangetekend, dat 
pas kan worden overgegaan tot uitvoering van deze 
specialistische taak als overeenstemming is bereikt tussen 
DG Werk en IG SZW over de financiering van de extra 
benodigde capaciteit. Dit is besproken in het MT SZW van 19 
juni jl.’ 
 

12 augustus 2015 
referentienummer      
2015-0000232078 

Beleidsregel ontheffing kinderarbeid capaciteit genoemd 
en gekwantificeerd 

‘De wijziging in de regelgeving heeft ook gevolgen voor de 
capaciteit van de Inspectie szw. Naar schatting is minimaal 
een extra inzet van 1,6 fte inspectiewerk nodig. Alhoewel ik 
mij realiseer dat het hierbij gaat om een beperkt 
capaciteitsbeslag, plaats ik dit vooral in perspectief van de 
huidige (toenemende) schaarste aan capaciteit en de nog te 
verwachte wetgevingsveranderingen waarmee op korte 
termijn de druk op de capaciteit van de Inspectie verder 
oploopt. Dit is de reden waarom ik u vraag dit extra 
capaciteitsbeslag toch onder de aandacht van de eigenaar 
van de Inspectie SZW te brengen.’ 
 

21 augustus 2015 
referentienummer      
2015-0000237421 

concept Rrzo 2015 capaciteit genoemd 
maar niet 
gekwantificeerd 

‘Ik maak daarbij wel een voorbehoud ten aanzien van extra 
uitvoeringskosten als blijkt dat programmeringen  
de coördinatiebepalingen onvoldoende worden uitgewerkt 
en onhelderheid alsnog signalering leidt tot extra 
werkzaamheden voor de Inspectie SZW.’ 
 

1 september 2015 
referentienummer      
2015-0000235147 

regeling Minister SZW tot wijziging 
diverse regelingen 

capaciteit exacte 
gevolgen op dit 
moment niet in 
kaart te brengen 
 

‘Op het terrein van de handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid 
verwacht de Inspectie SZW geen extra inspanningen te 
hoeven verrichten.’ 
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21 september 2015 
referentienummer      
2015-0000252636 

conceptwetsvoorstel tot wijziging 
Wet arbeidsvoorwaarden 
grensoverschrijdende arbeid 

capaciteit genoemd 
en gekwantificeerd 

‘Capaciteit  
In bijlage 1 (NB: tekst hier niet toegevoegd) treft u een 
uitwerking aan de van de geschatte capaciteitsgevolgen 
van de implementatie van de handhavingsrichtlijn, voor 
zover deze betrekking hebben op de taken en activiteiten 
van de Inspectie SZW. De voorlopige inschatting is dat 
toezicht en handhaving van deze wet leidt tot een extra 
structureel capaciteitsbeslag van 2 tot 4 fte voor de 
Inspectie. Daarnaast bedragen de incidentele kosten die 
gemoeid zijn met aanpassing van geautomatiseerde 
gegevensbestanden naar de huidige inschatting ca. € 
300.000,-   
Gelet op de onzekerheden is dit met een onzekerheidsmarge 
omgeven.’ 

15 oktober 2015 
referentienummer      
2015-0000268219 

beleidsregel boetoplegging 
matigingsgronden Arbo 

capaciteit genoemd 
maar niet 
gekwantificeerd 

‘Zonder capaciteitsuitbreiding bij BDI, zal dit ten koste gaan 
van het aantal af te handelen boeterapporten en zullen de 
achterstanden in de afhandeling van boeterapporten 
oplopen.’ 

1 december 2015 
referentienummer      
2015-0000299455 

wijziging Wav doorberekening 
uitvoeringskosten 

geen gevolgen voor 
de capaciteit 
 

‘In antwoord op uw verzoek om dit wetsvoorstel te 
beoordelen op aspecten van handhaafbaarheid, kan ik u 
meedelen dat de voorgestelde wijziging de 
handhaafbaarheid van de wet niet beïnvloedt.’ 

9 december 2015 
referentienummer      
2015-0000303673 

Beleidsregel bestuursrechtelijke 
handhaving WML 2016 

wordt niet over 
gesproken 
 

 

10 december 2015 
referentienummer      
2015-0000301503 

wijziging Regeling uitvoering Wet 
arbeid vreemdelingen (RuWav) 

geen gevolgen voor 
de capaciteit 
 

‘In antwoord op uw verzoek om deze conceptregeling te 
beoordelen op aspecten van handhaafbaarheid, kan ik u 
meedelen dat de voorgestelde wijzigingen de 
handhaafbaarheid van Wet arbeid vreemdelingen niet 
beïnvloeden.’ 
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18 december 2015 
referentienummer 2015-
0000312246 

interpretatiedocument SCi 
onderdruk 

wordt niet over 
gesproken 

 

21 december 2015 
referentienummer      
2015-0000310440 

diverse Warenwetbesluiten wordt niet over 
gesproken 

 

19 januari 2016 
referentienummer      
2015-0000004428 

ontwerpbesluit betreffende het 
invoegen van een nieuwe afdeling 
(Afdeling 4b) in hoofdstuk 6 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit.  

wordt niet over 
gesproken 

 

22 januari 2016 
referentienummer  
2016-0000007273  

conceptbesluit betreffende de 
nieuwe grenswaarde voor amfibool 
asbest.  

capaciteit genoemd 
en niet 
gekwantificeerd 

‘Als het nalevingniveau niet snel op normaal niveau komt, 
zal de Inspectie vaker handhavend moeten optreden dan nu. 
Dat heeft gevolgen voor de zaaktijd (die neemt toe omdat 
handhaving tijd kost). Dat betekent dat de Inspectie bij 
gelijkblijvende capaciteit minder zaken zal kunnen doen. Dat 
geldt nog eens te meer wanneer er sprake is van recidive. 
Vooralsnog gaan we er vanuit dat het nalevingniveau niet 
substantieel zal wijzigen.’ 

29 maart 2016 
referentienummer  
2016-0000084010 

wijziging van de Wet arbeid 
vreemdelingen en de 
Vreemdelingenwet 2000 in verband 
met de implementatie van Richtlijn 
2014/36/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 
februari 2014 betreffende de 
voorwaarden voor toegang en 
verblijf van onderdanen van derde 
landen met het oog op 
tewerkstelling als seizoenarbeider 
(PbEU 2014, L 94). 
 

wordt niet over 
gesproken 
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4 april 2016 
referentienummer  
2016-0000094265 

ontwerpbesluit betreffende wijziging 
van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit en 
het Warenwetbesluit machines 

wordt niet over 
gesproken 

 

25 april 2016 
referentienummer  
2016-0000107640 

concept amvb uitzondering 
inhoudingenverbod 

capaciteit genoemd 
en gekwantificeerd 

‘Capaciteit  
In de handhavingstoets over het wetsvoorstel Aanpak 
schijnconstructies heb ik aangegeven dat ik nog geen 
uitspraak kon doen over de gevolgen voor 
inspectiecapaciteit, aangezien de invulling van de lagere 
regelgeving destijds nog niet bekend was. Nu duidelijk is dat 
gevolg wordt gegeven aan de wens een uitzondering te 
regelen voor het verbod op inhoudingen en verrekeningen.  
kunnen de gevolgen voor de inspectiecapaciteit van de 
inwerkingtreding van de WML-bepalingen in de Wet aanpak 
schijnconstructies in hun geheel worden bezien.  
De Wet Aanpak schijnconstructies regelt de verplichting tot 
girale betaling van het minimumloon, een verbod op het 
verrekenen met en inhouden op het minimumloon en de 
verplichting voor de werkgever om op de loonstrook de 
verschillende loonelementen te specificeren. Met 
voorliggende AMvB wordt een uitzondering op het verbod 
op het verlenen van een schriftelijke volmacht voor betaling 
uit het minimumloon, geregeld. Het verbod op 
verrekeningen en inhoudingen is een vanuit de Inspectie 
zeer gewenste maatregel. De uitzondering die met deze 
AMvB geregeld wordt, heeft echter gevolgen voor de 
capaciteitsinzet van de Inspectie SZW.  
De verwachting is dat de doorlooptijden door 
bovengenoemde wijzigingen langer worden, omdat nieuwe 
boetefeiten worden geïntroduceerd en dus ook moeten 
worden onderbouwd in de boeterapporten. Daarnaast 
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Datum1 en ref. nr. U&H toets Capaciteitsclaim Passage in tekst 
betekent de uitzondering op het verbod dat getoetst moet 
worden aan gestelde voorwaarden of inderdaad sprake is 
van een toegestane inhouding. Met behulp van een aantal 
aannames is de inschatting dat het extra capaciteitsbeslag 
ten gevolge van de Wet Aanpak schijnconstructies en deze 
AMvB voor de Inspectie SZW in totaliteit 4 tot 6 fte. 
bedraagt.’ 

20 mei 2016 
referentienummer  
2016-0000117515 

concept Besluit uitvoering Wet 
arbeid vreemdelingen (BuWav) 

wordt niet over 
gesproken 

 

23 mei 2016 
referentienummer  
2016-0000117603 

concept van de Beleidsregel 
boeteoplegging Wet arbeid 
vreemdelingen 2016 

capaciteit genoemd 
en gekwantificeerd 

‘De invoering van de waarschuwing betekent voor de 
Inspectie per saldo geen wijziging in de werklast:  
Op de huidige verwachte instroom van zaken, komt dat neer 
op structureel 0,31 FTE. 
Per deelonderwerp wordt een uitvoerings- en 
handhavingstoets gevraagd en gegeven, inclusief eventuele 
gevolgen voor de capaciteit van de Inspectie. De 
consequenties die voor de Inspectie SZW voortvloeien uit elk 
der wijzigingen afzonderlijk is meestal van geringe omvang, 
maar cumulatief is er wel meer substantie.’ 

24 mei 2016 
referentienummer  
2016-0000121355 

conceptwetsvoorstel Wet 
aanpassing minimumloon 

capaciteit genoemd 
en gekwantificeerd 

‘Zij hebben aanzienlijke gevolgen voor doorlooptijden, het 
proces van boete-oplegging en daarmee voor de 
productie/capaciteit van de inspectie.  
Door het voortbestaan van de genoemde 
handhavingsproblematiek, geldt echter ook dat het 
oppakken van deze extra zaken ook extra capaciteit vraagt 
(of bij gelijkblijvende capaciteit tot minder zaken leidt) 
omdat de handhaving per zaak nog steeds veel inspanning 
en doorlooptijd vergt. 
Deze wijzigingen in zijn totaliteit beziend en met behulp van 
een aantal aannames is de inschatting dat het extra 
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Datum1 en ref. nr. U&H toets Capaciteitsclaim Passage in tekst 
capaciteitsbeslag ten gevolge van het conceptwetsvoorstel 
voor de Inspectie SZW in totaliteit 7 tot 13 fte bedraagt. Bij 
gelijkblijvende capaciteit, zal dit gevolgen hebben voor het 
aantal af te handelen zaken. De Inspectie verwacht daarom 
dat dit zal leiden tot 120 tot 240 minder AMF-zaken.’ 
NB: voor details zie blz. 5 en 6 

24 mei 2016 
referentienummer  
2016-0000121145 

concept Implementatiebesluit ICT-
richtlijn de Artikelen I (en met name 
artikel 3.30d Vreemdelingenbesluit 
2000) en III (artikel lm BuWav) en 
conceptparagraaf 24 RuWav 

capaciteit genoemd 
en niet 
gekwantificeerd 

‘Gezien de prognoses over de aantallen en verschuiving van 
bestaande doelgroepen (kennismigranten) naar deze nieuwe 
categorie TCT' voorzie ik geen extra uitvoeringslasten voor 
de Inspectie SZW.’ 

11 juli 2016 
referentienummer  
2016-0000161615 

wijziging van het Warenwetbesluit 
drukapparatuur 2016 ter 
implementatie van de Europese 
richtlijn 2014/68/EU 

wordt niet over 
gesproken  
 

 

29 juli 2016 
referentienummer  
2016-0000171945 

algemene maatregel van bestuur 
(amvb) behorende bij de Wet 
arbeidsvoorwaarden gedetacheerde 
werknemers in de Europese Unie 
(WagwEU) 
 

wordt niet over 
gesproken  
 

 

2 augustus 2016 
referentienummer  
2016-0000175116 

gewijzigde bouwprocesbepalingen in 
het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

wordt niet over 
gesproken  
 

 

2 augustus 2016 
referentienummer  
2016-0000175113 

ontwerp Warenwetbesluit 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
2016 verordening 2016/425 

capaciteit genoemd 
en niet 
gekwantificeerd 

‘Onduidelijk is waarover nog afstemming zou moeten 
plaatsvinden en in hoeverre dit consequenties heeft  
voor de werkzaamheden die door de Inspectie SZW zouden 
moeten worden verricht. Indien die afstemming betekent 
dat taken zouden worden overgeheveld van VWS naar SZW 
dan wel extra taken naar de Inspectie SZW gaan, dan heeft 
dat consequenties voor de capaciteit van de Inspectie SZW. 
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Datum1 en ref. nr. U&H toets Capaciteitsclaim Passage in tekst 
De Inspectie SZW verzoekt dan ook om meer duidelijkheid 
hieromtrent. Dit zou kunnen uitmonden in een personele 
claim.’ 

26 augustus 2016 
referentienummer  
2016-0000183899 

certificatieschema voor 
asbestinventarisatie en 
asbestverwijdering 
 

wordt niet over 
gesproken 
 

 

20 september 2016 
referentienummer  
2016-0000195969 

concept Besluit uitvoering Wet 
arbeid vreemdelingen (Buwav) en 
het conceptbesluit tot wijziging van 
de Regeling uitvoering Wet arbeid 
vreemdelingen (Ruwav) 
 

geen gevolgen voor 
de capaciteit 

‘Ook voorzie ik geen extra beslag op de capaciteit van de 
Inspectie SZW.’ 

27 september 2016 
referentienummer  
2016-0000208475 

Beleidregels boeteoplegging 
WagwEU beleidsregel waarschuwing 
Wav 
 

wordt niet over 
gesproken 
 

 

5 oktober 2016 
referentienummer       
2016-0000214587 

conceptbesluit tot wijziging van de 
Regeling uitvoering Wet arbeid 
vreemdelingen (Ruwav) 
 

geen gevolgen voor 
de capaciteit 

‘Ook voorzie ik geen extra beslag op de capaciteit van de 
Inspectie SZW.’ 

11 oktober 2016 
referentienummer       
2016-0000214796 

omgevingsbesluiten op de 
onderdelen die betrekking hebben 
op de implementatie van de Seveso 
III richtlijn 
 

wordt niet over 
gesproken 
 

 

21 november 2016 
referentienummer  
2016-0000232439 
  
 

voorstel tot wijziging van het Besluit 
uitvoering Wet arbeid 
vreemdelingen (BuWav) 

geen gevolgen voor 
de capaciteit 

‘Ten gevolge van de voorgestelde wijzigingen voorzie ik - 
met uitzondering van de hier vermelde toename van de 
onderzoekstijd bij 'studenten' - geen extra beslag op de 
capaciteit van de Inspectie SZW.’ 
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21 november 2016 
referentienummer 
2016-0000245948  

concept Besluit uitvoering Wet 
arbeid vreemdelingen (BuWav) 
inzake Gecombineerde vergunning 
verblijf en arbeid (GVVA) 

geen gevolgen voor 
de capaciteit 
 

‘Ook voorzie ik geen extra beslag op de capaciteit van de 
Inspectie SZW.’ 
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