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Geachte leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
 
Op 24 juni spreekt u met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over gezond en veilig werk. Voor 
FME en haar leden staat gezond en veilig werk voorop. FME besteedt veel aandacht aan veiligheidsbewustzijn 
bij haar leden en geeft gericht advies om bedrijfsongevallen terug te dringen, bijvoorbeeld via onze 
Arbovoorlichtingsdagen. Daarnaast werkt FME samen met partners Koninklijke Metaalunie, FNV Metaal, CNV 
Vakmensen en De Unie in het project 5xbeter, dat zich inzet voor veilig en gezond werken in de metalektro en 
metaalbewerking. 5xbeter biedt bijvoorbeeld verbetercoaches aan om ondernemingen helpen op weg naar een 
veilig en gezond bedrijf. In deze brief delen wij graag onze ervaringen en willen wij u aandachtspunten 
meegeven voor de verbetering van arbeidsomstandigheden.  
 

Een korte introductie:  
FME is de ondernemersorganisatie in de technologische industrie. Onze 2.200 leden zijn technostarters, 
handelsbedrijven, middelgrote en kleine industrie (mki) en grote industrie/multinationals die actief zijn in de 
sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof. Er werken bij onze leden 220.000 medewerkers. 

 
ADM Beleid 
Werkgevers dragen zorg voor de gezondheid, veiligheid en het welzijn van hun medewerkers. Gebruik van 
alcohol, drugs en medicijnen brengt risico’s met zich mee op de werkvloer. Uit het recent verschenen 
onafhankelijk onderzoek van platform voor Investico voor De Groene Amsterdammer, Trouw, De Gelderlander 
en De Stentor1, blijkt dat uit één steekproef aan de poort 5% van de medewerkers onder invloed was van 
harddrugs, 6,5% testte positief op THC en 2,6% had alcohol in het systeem. In 25 resultaten van grootschalige 
alcohol- en drugscontroles die het platform Investico mocht inzien, testte vrijwel elke keer een paar procent van 
de medewerkers positief met een waarde die de rijvaardigheid zou beïnvloeden2. Dit onderzoek toont aan dat 
alcohol- en drugsgebruik op de werkvloer in Nederland voorkomt. 
 
Ook in onze sector is alcohol-, drugs- en medicijngebruik op de werkvloer een voorkomend probleem waardoor 
ernstige ongevallen (kunnen) plaatsvinden. De bedrijven in onze achterban zijn werkzaam in de sectoren 
metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof. Het werk dat wordt verricht vindt veelal plaats in sterk 
gemechaniseerde en/of gerobotiseerde omgevingen, processen met hoge temperaturen, in chemische 
fabrieken en raffinaderijen of op grote bedrijfsterreinen met veel intern transport. Een ernstig ongeval kan niet 
alleen leiden tot gezondheidsschade voor de individuele medewerker, maar kan ook ernstige gevolgen hebben 
voor collega’s of soms ook voor omwonenden in de omgeving. Hoewel wij onze leden adviseren op welke 
manier ADM-problematiek kan worden herkend en aangepakt wordt de mogelijkheid om in specifieke gevallen 
preventief te kunnen testen als sluitstuk van ADM-beleid node gemist. 
 
Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat in de praktijk veel werkgevers nu al alcohol- of drugstests afleggen, terwijl 
dat dit in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. FME vindt dit een onwenselijke situatie. 
Indien er testen plaatsvinden moeten er voldoende waarborgen zijn voor de privacy van de medewerker en 

 
1 https://www.platform-investico.nl/artikel/bedrijven-schenden-privacywet-met-drugstesten-op-tienduizenden-werknemers/  
2 https://www.platform-investico.nl/artikel/goedkoper-dan-bier-drugs-op-de-werkvloer-geannoteerd-verhaal/ 

https://www.platform-investico.nl/artikel/bedrijven-schenden-privacywet-met-drugstesten-op-tienduizenden-werknemers/


 

dient er toezicht te zijn op het testproces. FME is daarom blij dat de wettelijke grondslag voor specifieke 
functies in andere bedrijven dan BRZO-bedrijven worden onderzocht door het ministerie van SZW en vindt dat 
er ook een wettelijke grondslag moet komen die testen mogelijk maakt in meer sectoren waar serieuze risico's 
bestaan als mensen drugs of alcohol gebruiken voor of onder werktijd, zoals in de technologische industrie. 
 
FME vraagt uw aandacht voor de veiligheid van alle werknemers in onze sector en doet daarom een dringend 
beroep op u om de minister van SZW te vragen om het wettelijk kader aan te passen zodat ook in de 
technologische industrie dergelijke testen afgelegd kunnen worden voor groepen werknemers die in specifieke 
risicovolle situaties werkzaam zijn. Daarmee kunnen bedrijven hun ADM-beleid effectiever vormgeven. 
 
Arbocatalogi 
In een arbocatalogus beschrijven werkgevers- en werknemersorganisaties gezamenlijke afspraken over de wijze 
waarop bedrijven kunnen voldoen aan de doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken3. Zo 
geeft de Arbowet wel eisen aan het maximale geluid op de werkplek, maar bepaalt het bedrijf zelf hoe dit te 
bereiken. Dit soort maatregelen kan worden vastgelegd in een arbocatalogus. De catalogus beschrijft 
technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken. 
Werkgevers en werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en verspreiding van een arbocatalogus. 
 
De arbocatalogus wordt gezien als een erkend, breed gedragen en door de sociale partners zelf uitgeschreven 
recept voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Wie met een door de Inspectie SZW goedgekeurde 
arbocatalogus werkt, weet dat hij goed zit en voldoet aan de wettelijke normen en doelvoorschriften voor die 
onderdelen die in de arbocatalogus staan. 
 
Als gevolg van de Beleidsregel toetsing Arbocatalogi 2019 is een groot aantal arbocatalogi niet meer 
goedgekeurd. Werkgevers ervaren dat de Inspectie SZW zeer gedetailleerd voorschrijft hoe een oplossing eruit 
moet zien, terwijl er veel diversiteit bestaat in hoe werkprocessen op bedrijfsniveau worden uitgevoerd. De 
Inspectie stelt daarbij té veel juridische eisen aan de tekst van de arbocatalogus. Ter illustratie: De norm is dat 
er max. 25 kilo getild mag worden. In de Arbocatalogus Fysieke Belasting moet precies beschreven worden hoe 
dit moet worden uitgevoerd, terwijl er vele mogelijkheden zijn om aan deze norm te voldoen. Welke oplossing 
in de praktijk wordt gekozen hangt af van de specifieke omstandigheden en is niet eenduidig vast te leggen voor 
een hele sector. 
 
Zo lijkt het er dus op dat de Inspectie SZW bij de invulling van haar toezichtstaak het doel van de arbocatalogi 
uit het oog heeft verloren. Door exact voor te schrijven hoe een oplossing eruit moet zien sluit zij steeds meer 
elke mogelijkheid tot maatwerk en effectieve toepassing voor werkgevers en werknemers uit. Het risico 
ontstaat hierdoor dat de arbocatalogi minder, dan wel niet meer, zullen worden gebruikt. Het tegenovergesteld 
van wat de bedoeling moet zijn. 
 
FME begrijpt de noodzaak dat er vanuit de inspectie SZW een strikte controle plaatsvindt op arbocatalogi, echter 
waarschuwt dat dit contraproductief kan uitwerken. FME vraagt u om bij de minister van SZW navraag te doen 
waarom er zo weinig arbocatalogi worden goedgekeurd en hoe het instrument arbocatalogus zijn waarde voor 
de sectoren behoudt in de balans tussen heldere veiligheidsvoorschriften en de mogelijkheid tot maatwerk.  
 
Graag verzoeken wij u deze punten mee te nemen. FME is uiteraard graag bereid om bovenstaande punten 
nader toe te lichten, u kunt contact opnemen met Marline Kester (marline.kester@fme.nl of 0627346611). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Geert Huizinga, Directeur Belangenbehartiging  

 
3 Een doelvoorschrift is een norm in de wet waaraan bedrijven zich moeten houden. 
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