Effectentoets
(paragraaf 2 van de toelichting bij de wijziging van het Arbobesluit)
Bedrijfseffecten en effecten voor de regeldruk
De invoering van registratiesystemen leidt tot minder overheadskosten dan bij systemen met
verplichte persoonscertificatie door geaccrediteerde certificerende instellingen. De kosten van een
initiële accreditatie door de RvA van een certificerende instelling voor persoonscertificatie bedragen
€15.000 á €20.000. Nadat een certificerende instelling is geaccrediteerd vinden vervolgens
jaarlijkse audits plaats door de RvA waaraan eveneens kosten zijn verbonden. Deze kosten hoeven
dus niet te worden doorberekend aan de beroepsbeoefenaren die zich moeten laten registreren.
Alle relevante maatschappelijke organisaties, zoals de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve
Stoffen (VOMES) en TCVT, zijn voorstander van deze overgang naar verplichte persoonsregistratie.
De nieuwe opzet van het Arbobesluit zal in de Arboregeling nader worden uitgewerkt. De precieze
financiële gevolgen van de nieuwe opzet van het Arbobesluit voor personen die zich willen laten
registreren kunnen dus nog niet worden bepaald. Die kosten hangen mede af van de nadere
uitwerking van de eisen voor registratie en herregistratie die in lagere regelgeving wordt
opgenomen. De initiële registratie-eisen zullen overigens aansluiten bij inhoudelijke eisen die
voorheen golden bij initiële certificatie. Verder bestaat er bij de uitwerking van de eisen voor
herregistratie de mogelijkheid voor maatvoering die tot een zekere kostenbesparing kan leiden
voor de betreffende beroepsbeoefenaren. In het voorgaande is bijvoorbeeld uiteengezet dat door
de invoering van verplichte registratie van kraanmachinisten geen onnodige praktijktoetsen bij
herregistratie hoeven te worden uitgevoerd. Bij de keus voor verplichte certificatie van
kraanmachinisten zouden bij hercertificatie wel praktijktoetsen noodzakelijk zijn. Uiteraard zullen
ook de eisen voor herregistratie een voldoende borging van de vereiste kennis en competenties
voor het gezond en veilig uitvoeren van werkzaamheden blijven bieden.
Tenslotte impliceert het instellen van twee overeenkomstige registers voor alle beroepsbeoefenaren
die werken met explosieve stoffen, dat overheadkosten worden beperkt en dus de kosten per
registratie worden verlaagd.

