
Jaarplan 2008

Voor veilig, gezond en eerlijk werk



Inhoud

 Voorwoord   3

 Verantwoording   5

1 Samenvatting   7 

2 Arbeidsomstandigheden   13
2.1 Kenmerken taakveld arbeidsomstandigheden

2.2  Ontwikkeling op het terrein van arbeidsomstandigheden

2.3  Ontwikkelingen op het terrein van de werk- en rusttijden

2.4  Samenwerking in het toezicht

2.5  Aanpak arbeidsomstandigheden in 2008

2.6  Inspectieprojecten 2008

2.7  Geplande inspectie projecten

2.8  Arbomonitor

3 Major Hazard Control   25
3.1  Kenmerken Major Hazard Control

3.2  Ontwikkelingen rond het Besluit Risico’s Zware Ongevallen

3.3  Activiteiten BRZO en ARIE in 2008

 

4 Arbeidsmarktfraude   29 
4.1  Kenmerken taakveld arbeidsmarktfraude

4.2  Ontwikkeling in het taakveld arbeidsmarktfraude

4.3  Strategie 

4.4  Activiteiten arbeidsmarktfraude in 2008

 Bijlagen:   35 
1 Organisatie Arbeidsinspectie   37 
2 Arbeidsomstandigheden, toelichting per project   39
3 Capaciteitsinzet opsporing arbeidsmarktfraude   47
4 Overige producten Arbeidsinspectie   51
5 Overzicht van wetten en besluiten   53

 Contactgegevens 



J A A R P L A N  2 0 0 82

Overal waar wordt gewerkt kunnen arbeidsgerelateerde problemen zijn en in beginsel overal waar wordt gewerkt houdt de AI toezicht
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De samenwerking met de andere rijksinspecties begint 
in een stroomversnelling te komen. 2008 zal het jaar 
zijn waarin de concrete resultaten van de samenwerking 
zichtbaar moeten worden. Bedrijven moeten het gaan 
merken dat er beter wordt samengewerkt tussen inspec-
tiediensten. Niet alleen omdat inspecteurs in bepaalde 
gevallen inspecties in een bedrijf combineren, maar ook 
omdat door betere informatie-uitwisseling onnodige 
inspectiebezoeken worden voorkomen. Of omdat de 
ene inspectiedienst inspectiepunten ‘meeneemt’ van een 
andere inspectiedienst. Een voorbeeld is de overdracht in 
2007 van een aantal (arbo-)inspectietaken in de horecasec-
tor van de Arbeidsinspectie (AI) naar de Voedsel en Waren 
Autoriteit. Omgekeerd voerde de AI de zgn. rookmonitor 
voor de Voedsel en Waren Autoriteit uit. 
In 2008 zullen de samenwerkings- en overdrachtactivitei-
ten verder worden uitgebouwd.

2008 is ook het jaar waarin het zgn. ‘nieuwe inspecteren’ 
volledig zal worden ingevoerd. Het nieuwe inspecteren is 
de feitelijke uitwerking van de in 2007 herziene Arbeids-
omstandighedenwet en de kabinetsnota ‘Kaderstellende 
Visie op het Toezicht’. Inspecteurs worden geacht te hand-
haven vanuit de geest van de wet, met de beleidsdoelen die 
met de wet worden nagestreefd op het netvlies. Daarmee 
wordt een groter beroep op hun professionele deskundig-
heid en vaardigheden gedaan. Op basis van materiekennis 
en waarneming van de situatie op de werkplek dient een 
inspecteur een afgewogen oordeel over concrete situaties 

Voorwoord

te vellen. Het devies dat de Arbeidsinspectie daarbij han-
teert is: ‘hard waar het moet, zacht waar het kan’. Op deze 
wijze bepaalt de inspecteur of er wel of niet handhavend 
wordt opgetreden. Vooral het devies: ‘zacht waar het kan’ 
vereist een goed inschattingsvermogen van de inspecteur 
van een concrete situatie. Tevens geeft dit de inspecteur 
een zekere beslissingsruimte. Om deze ruimte goed in te 
kunnen zetten is collegiale consultatie essentieel. 

De Arbeidsinspectie heeft met alle maatschappelijke 
sectoren te maken. Overal waar wordt gewerkt kunnen 
arbeidsgerelateerde problemen zijn en in beginsel overal 
waar wordt gewerkt houdt de AI toezicht. De consequen-
tie hiervan is dat de AI met vele ontwikkelingen wordt 
geconfronteerd. De AI legt een grote ambitie aan de dag 
om effecten van deze ontwikkelingen op arbeidssituaties 
in goede banen te leiden. Daarbij wordt niet geschuwd om 
waar dat nodig is daadkrachtig op te treden.

Dit jaarplan 2008 is de eerste concrete uitwerking van de 
Meerjarenstrategie Arbeidsinspectie 2008-2011, waarin de 
activiteiten van de AI in het perspectief van de middellange 
termijn zijn gezet.

Jaap Uijlenbroek
Algemeen directeur Arbeidsinspectie
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Belangrijke uitgangspunten voor dit Jaarplan Arbeids-
inspectie 2008 zijn de visie en missie en de risico-
analyses zoals vastgelegd in de Meerjarenstrategie 
Arbeidsinspectie 2008-2011. Deze wordt tegelijker-
tijd met dit jaarplan gepubliceerd.
In toenemende mate wordt de planning van activi-
teiten afgestemd op die van andere toezichthouders. 
Het jaarplan brengt in beeld welke acties de Arbeids-
inspectie in 2008 gaat ondernemen en welke resul-
taten ermee worden beoogd (sturing eigen activitei-
ten). Daarnaast geeft het jaarplan belanghebbenden 
(o.a. werkgevers- en werknemers[organisaties], de 
Tweede Kamer, arbodiensten, arbodeskundigen en 
andere inspectiediensten) inzicht in de plannen en 
activiteiten van de Arbeidsinspectie.

Verantwoording

Ministeriebreed is het Handhavingsprogramma 2007-
2010 opgesteld. Dit jaarplan geeft vanzelfsprekend 
ook daar - op de terreinen waar de AI de toezicht-
houder is - invulling aan.

Het Jaarplan van de Arbeidsinspectie wordt onder 
verantwoordelijkheid van de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld en aan de 
Tweede Kamer aangeboden

Missie
De Arbeidsinspectie bevordert door middel van overleg, (handhaving)communicatie, toezicht en handhavingsin-
terventies de naleving van de wet op het terrein van veiligheid en gezondheid op het werk en bestrijdt illegale 
tewerkstelling en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan de aanpak 
van ernstige schending van de wet. De wijze waarop in afzonderlijke sectoren en bedrijven invulling wordt gegeven 
aan de eigen verantwoordelijkheid speelt mee in de aanpak: ‘hard waar het moet en zacht waar het kan’.

De AI levert relevante informatie over de naleving op deze terreinen en draagt daarmee bij aan het inzicht in de 
werking en vergroting van de effectiviteit van het overheidsbeleid. 
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Maatschappelijke doelstellingen

Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden worden in 
Nederland belangrijk gevonden. In de eerste plaats voor 
de veiligheid en gezondheid van werknemers. Daarnaast 
draagt dit bij aan een gezonde economie. Gezonde werk-
nemers dragen immers bij aan een gezond ondernemings-
klimaat, dat op zijn beurt positieve weerslag heeft op de 
economie. 

Op de naleving van regels op het terrein van werknemers-
bescherming wordt toezicht gehouden door de Arbeids-
inspectie. De belangrijkste wetten die hier van toepassing 
zijn, zijn de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstij-
denwet.
Voor het tegengaan van illegale tewerkstelling - ter bevor-
dering van eerlijke concurrentieverhoudingen, bescher-
ming van de arbeidsmarkt en het tegengaan van uitbuiting 
van zwakkeren op de arbeidsmarkt- biedt de Wet arbeid 
vreemdelingen de grondslag. De Wet minimumloon en 
minimum vakantiebijslag beschermt werknemers tegen 
onderbetaling.

De Arbeidsinspectie richt zich op basis van risicoanalyse in 
de eerste plaats op branches en bedrijven waar sprake is 
van hoge risico’s en/of lage naleving. De toezichtslast komt 
daarmee bij branches en bedrijven waar die het hardst 
nodig is. 
In dezelfde lijn ligt de verdergaande samenwerking met de 

andere rijksinspectiediensten en de toezichthouders van 
andere overheidsinstanties, onder de noemer ‘Vernieuwing 
Toezicht’. Daarmee wordt invulling gegeven aan de kabi-
netsnota ‘Kaderstellende Visie op Toezicht.’

In de Meerjarenstrategie Arbeidsinspectie 2008-2011 wordt 
inhoud gegeven aan de ontwikkelingen in het toezicht en 
de betekenis daarvan voor het werk van de Arbeidsinspec-
tie op langere termijn.

De Arbeidsinspectie kent 3 belangrijke taakvelden:
- Arbeidsomstandigheden en werk- en rusttijden (veilig-

heid en gezondheid op het werk)
- Major Hazard Control (ramppreventie en -beheersing 

bij zgn. hoog-risicobedrijven),
- Arbeidsmarktfraude (aanpak van illegale arbeid en handha-

ving van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag)
Hieronder volgt een samenvatting van de activiteiten van 

de Arbeidsinspectie op deze terreinen.

Arbeidsomstandigheden en werk- en rusttijden

De aandacht voor arbeidsomstandigheden in Nederland 
wordt door twee grote thema’s gedomineerd. Enerzijds is 
er kritiek op de uitgebreide regelgeving en de administra-
tieve last op dit thema. 
Anderzijds zijn er - in weerwil van het gemiddeld behoor-
lijke niveau van de arbeidsomstandigheden in Nederland 
- nog steeds branches en bedrijven die uit onwil of onwe-

1 

Samenvatting
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Tabel: activiteiten Arbowet en Arbeidstijdenwet en in te zetten capaciteit

Productgroep Aantal zaken  Aantal Capaciteitsinzet
   zaken in % In uren en %

36 actieve inspectieprojecten (waarvan 8 specifi ek gericht op-,

of gecombineerd met arbeids- en rusttijden, inclusief monitoring) 20.000 80,5% 112.347 (61,2%)

Ongevalsonderzoeken 2.150 8,6% 50.200 (27,3%)

Klachtenonderzoeken 1.181 4.8% 11.836  (6,4%)

Overig reactief (vergunningen, ontheffi ngen, meldingen) 1.503 6,1% 9.232 (5,1%)

Totaal  24.834 100% 183. 615 (100%)

1) ATEX is een afkorting van ATmosphère EXplosible, ofwel: explosieve atmosfeer

tendheid ernstig tekortschieten in hun arbozorgplicht.
De herziene Arbowet biedt werkgevers en werknemers 
in branches en individuele bedrijven meer ruimte om zelf 
specifi eke invulling aan verantwoord arbobeleid te geven. 
De Arbeidsinspectie past haar aanpak van sectoren daarop 
aan. Er wordt meer aangesloten bij de problematiek die 
in de afzonderlijke sectoren speelt. Daarnaast is bij de 
AI een nieuw inspectiebeleid geïntroduceerd. Dit geeft 
inspecteurs meer ruimte voor afweging ten aanzien van de 
situaties die zij in individuele bedrijven aantreffen. 
De kern van deze aanpak kan worden samengevat als: ‘hard 
optreden waar het moet en zacht optreden waar het kan’.

Inspecties en onderzoeken Arbeidsomstandigheden
In 2008 heeft de Arbeidsinspectie 36 inspectieprojecten 
op de terreinen van de Arbeidsomstandighedenwet en 
de Arbeidstijdenwet gepland. Acht hiervan zijn in 2007 
gestart en lopen door in 2008. De keuze van branches en 
onderwerpen die in de projecten worden geïnspecteerd, 
zijn gebaseerd op gegevens en inzichten over aanwezige 
risico’s.

In totaal zullen ca. 20.000 inspecties worden uitgevoerd. 
Afgezet tegen het aantal bedrijven, is de inspectiekans hier 
1 maal in de ruim 30 jaar. Risicoanalyse en bedrijvenselec-
tie moeten ervoor zorgen dat de inspecties bij branches 
en bedrijven worden uitgevoerd waar de problematiek het 
hoogst is.
Naast projectmatige inspecties, worden onderzoeken 
uitgevoerd naar aanleiding van meldingen van ernstige 
arbeidsongevallen en klachten van werknemers over hun 
arbeidsomstandigheden.
De AI verwacht in 2008 ongeveer 2150 ongevalsonder-
zoeken en 1200 onderzoeken naar klachten te moeten uit-
voeren. Naar inschatting zal bij 50 tot 55 % van de actieve 
inspecties en bij 60 tot 70 % van de onderzoeken handha-
vend moeten worden opgetreden. Het totaal komt daarbij 
op circa 15.000 handhavingsacties.
In circa 2500 gevallen zal het aanzeggen en opleggen van 
een bestuurlijke boete nodig zijn.

Major Hazard Control

Met name in de chemische sector zijn er bedrijven, die een 
dermate grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen in voorraad 
hebben, of een zodanig gevaarlijk productieproces of risi-
covolle installatie, dat deze een ernstig risico vormen voor 
mens en milieu. Voor de beheersing van deze risico’s is 
aparte regelgeving van toepassing: het Besluit risico’s zware 
ongevallen (BRZO). De overheid ziet streng op de naleving 
van dit besluit toe. Naast de Arbeidsinspectie, zijn ook de 
provincies, gemeenten en de Brandweer toezichthouder 
en/of vergunningverlener op dit terrein.
Daarnaast is er een speciaal regime voor bedrijven met 
gevaarlijke stoffen, die in een wat lagere risicocategorie val-
len. Deze vragen, in vergelijking tot andere bedrijven, nog 
wel om extra aandacht van de overheid. Op deze bedrijven 
is de Aanvullende risicoinventarisatie en -evaluatie (ARIE) 
van toepassing.
Samenwerking tussen de verschillende toezichthouders 
is hier essentieel. Voor een kwalitatief goed en op elkaar 
afgestemd en eenduidig toezicht in betreffende bedrijven is 
regelgeving opgesteld.

Op basis van regionale bestuurlijke afspraken is in 2007 tot 
bundeling van kennis en inspectievaardigheden in zoge-
heten maatlatorganisaties gekomen. Daarbij wordt één 
uniforme inspectiemethode (NIM) gehanteerd. De resul-
taten van de inspecties worden in één database ingevoerd. 
Hieruit wordt ten slotte één gezamenlijk inspectierapport 
gegenereerd. 
Deze samenwerking is in 2007 gestart en zal in 2008 ver-
der worden uitgewerkt. 
Binnen deze samenwerking heeft de Arbeidsinspectie drie 
speerpunten voor 2008 benoemd: 
- toezicht op de naleving van de ATEX1) regelgeving, 
- toezicht op de naleving van het Warenwetbesluit ‘druk-

apparatuur’ 
- toezicht op correcte uitvoering en management van 

onderhoudsactiviteiten. 
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Tabel: verwachte productiecijfers voor Major Hazard Control (MHC)2) 

Producten 2008 ARIE  Behandeling Beoorde- Beoorde- Ongevals- Overig Periodieke
 inspecties meldingen len KG len VR onderzoek MHC inspecties

Aantallen producten 92 43 41 40 28 35 211

% inspectie-capaciteit 10,5 1 1 2,9 15,2 1 67

% producten 19 9 8 8 6 7 43

2) Deze cijfers kunnen nog worden bijgesteld na de afstemming met collega-inspectiediensten
3) Research voor Beleid BV, Grenzen verleggen. Een onderzoek naar grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling in 2006; oktober 2006

Tabel: geplande activiteiten aanpak Arbeidsmarktfraude

 Producten 2008 Aantal uren Capaciteit in % Aantal zaken Aantal zaken in %

- Onderzoeken naar signalen  

- Onderzoeken naar kennismigranten,  15.080 12% 838 8%
- Samenwerkingsactiviteiten met de SIOD

- Verzoeken van derden

Landelijke inspectieprojecten/-programma’s 55.410 46% 5.414 52%

Regionale projecten 5.220 4% 580 6%

Inspecties in interventieteams en overige  45.480 38% 3498 34%

samenwerkingsverbanden

Totaal beschikbare inspectiecapaciteit 121190 100% 10330 100%

}

Arbeidsmarktfraude

De arbeidsmarkt in Nederland moet tegen inzet van 
illegale werknemers worden beschermd.
Illegale tewerkstelling verstoort de arbeidsmarkt, ver-
dringt het legale arbeidsaanbod en verstoort de con-
currentieverhoudingen. Ook gaat illegale tewerkstelling 
doorgaans gepaard met ontduiking van belastingen en 
premies. Te lage lonen (onderbetaling) en slechte leef- en 
arbeidsomstandigheden zijn eveneens gebruikelijk bij 
inzet van illegale arbeid. Zwakke categorieën werknemers 
worden zo uitgebuit. 
Bij inspecties en controles in risicobranches worden de 
laatste jaren in circa 23 % van de gevallen illegaal werken-
den aangetroffen. Vooral in arbeidsintensieve sectoren en bij 
de inzet van relatief laaggeschoolde werknemers is overtre-
ding van de wetgeving op dit terrein veelvuldig aan de orde.
Uit onderzoeken naar het voorkomen van illegale arbeid 
blijkt dat jaarlijks 54.000 - 97.000 arbeidsjaren illegaal zijn3).  
In 2007 zijn de grenzen voor alle werknemers uit de zgn. 
nieuwe EU-landen uit Midden- en Oost-Europa openge-
gaan, met uitzondering van Bulgarije en Roemenië. Dit 
vrije verkeer van werknemers heeft vrijwel zeker invloed 
op de omvang en herkomst van illegale tewerkstelling. 
Om de uitbuiting van deze categorie instromers te tegen 
te gaan en de - als gevolg hiervan - oneerlijke concur-
rentieverhoudingen effectief te kunnen bestrijden, is in de 
Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag (WML) de 
bestuurlijke boete ingevoerd. Het toezicht hierop door de 
Arbeidsinspectie wordt geïntensiveerd, ook in de samen-
werking met de sociale partners. Daarnaast wordt nauwer 
met de Belastingdienst samengewerkt.

Andere belangrijke elementen op het terrein van vreem-
delingen zijn: de notifi catieregeling die bij grensoverschrij-
dende dienstverlening van toepassing is, de instroom van 
buitenlandse kenniswerkers, de opsporing van identiteits-
fraude, het tegengaan van mensenhandel en controles 
op het doen van zgn. ‘eerste dagmeldingen’ van nieuw in 
dienst gekomen werknemers. In deze laatste twee gevallen 
vervult de Arbeidsinspectie alleen een signalerende functie 
voor de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) 
en de Belastingdienst.

Bij de bestrijding van arbeidsmarktfraude wordt intensief 
met andere inspectiediensten en overheden samenge-
werkt: UWV, Belastingdienst, SIOD, Sociale Verzekerings-
bank, Gemeenten en Politie. Voor een aantal sectoren en 
regio’s geschiedt dit binnen zgn. ‘Interventieteams’. Een 
en ander draagt zo bij aan een effi ciënte en professionele 
aanpak.
Een belangrijk aspect in deze aanpak is een adequate 
selectie van bedrijven die voor een dergelijk ingrijpend en 
belastend onderzoek in aanmerking komen. Dit geschiedt 
op basis van zo concreet mogelijke aanwijzingen, gegevens 
van de verschillende diensten en tips van derden.

Activiteiten aanpak Arbeidsmarktfraude
Voor 2008 zijn circa 10.300 inspecties gepland.
In 34 % van de gevallen vinden deze plaats binnen inter-
ventieteams of binnen andere samenwerkingsverbanden.
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Overzicht: Kengetallen Arbeidsinspectie 2008

Totaal personeelsbestand per 01-01-2008 

In fulltime fte’s 892

Medewerkers primair proces 640

Aantal inspecteurs in fulltime fte’s 465

Waarvan 

-  Arbeidsomstandigheden/ Arbeidstijden  260

-  Major hazard control 40

-  Arbeidsmarktfraude 165 

Overige aan het primair proces verbonden medewerkers 175 

(vakspecialisten, boeteopleggers, juristen, projectleiders, administratief medewerkers) in fulltime fte’s 

Begroting 2008 (miljoenen euro’s) € 62.648.000

Totaal aantal inspecties en onderzoeken Circa 36.000

Totaal aantal handhavingsinterventies Circa 16.000

(boetes, waarschuwingen, eisen, stilleggingen, etc.) 

Totaal aantal bestuurlijke boetes

- Arbeidsomstandighedenwet/Arbeidstijdenwet 2500

- Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag 400

- Wet arbeid vreemdelingen 2100 
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Risicoanalyse voor bepaling prioriteiten in het toezicht
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2 

Arbeidsomstandigheden

2.1  Kenmerken taakveld Arbeidsomstandig 
 heden 

Over het algemeen is het met de arbeidsomstandigheden 
in Nederland behoorlijk gesteld, zeker als dat met het 
gemiddelde niveau in de Europese Unie wordt vergeleken. 
Bij een groeiende populatie aan werknemers, dalen de 
ongevalcijfers al een aantal jaren geleidelijk4).  Daar staat 
tegenover dat er nog steeds aanzienlijke gezondheids-
schade voortkomt uit blootstelling aan schadelijke stoffen 
en aan bovenmatige fysieke en psychische belasting. 
Er zijn wel aanzienlijke verschillen tussen branches en tus-
sen bedrijven binnen die branches. Daar waar de concur-
rentie groot is en waar veiligheidsmaatregelen geen directe 
bijdrage leveren aan de productie of de kwaliteit hiervan 
- zoals dat vaak in de bouwsector het geval is - is de naleving 
van de betreffende wetgeving doorgaans problematischer. Er 
zijn en blijven bedrijven, die de wet willens en wetens niet 
naleven. Ook is er een aanzienlijk aantal - vaak zijn dit kleine 
of startende bedrijven - die onvoldoende kennis en informa-
tie hebben om de wet goed te kunnen naleven. Veelal gaan 
zij er ook niet naar op zoek, omdat hun aandacht primair 
uitgaat naar het werk dat moet worden gedaan en de klant 
of opdrachtgever die moet worden bediend.

Het complete toezichtsterrein betreffende arbeidsomstan-
digheden en werk- en rusttijden omvat ongeveer 800.000 
bedrijfs- en instellingenvestigingen, met meer dan 7 miljoen 

werknemers. Het leeuwendeel daarvan zijn kleine tot 
zeer kleine bedrijven (tot 10 werknemers). De samenstel-
ling van deze populatie aan kleine bedrijven verandert, 
als gevolg van wisselende economische omstandigheden, 
jaarlijks aanzienlijk. Er komen telkens nieuwe bedrijfjes bij, 
andere gaan failliet of houden om andere redenen op te 
bestaan.
Om organisatorische redenen is het totale werkterrein 
van de Arbeidsinspectie in een drietal samenhangende 
sectoren opgedeeld. De directies Industrie, Bouw en 
Dienstverlening hebben hier hun eigen toezichthoudende 
verantwoordelijkheden.

Risicobenadering
De Arbeidsinspectie hanteert voor haar toezicht op 
arbeidsomstandigheden en werk- en rusttijden een eigen 
risicomodel. Deze is gebaseerd op de aanwezigheid en (de 
mate van) ernst van de risico’s, afgezet tegen het aantal 
werknemers dat ermee in aanraking kan komen.
Dit resulteert in de volgende rangorde van risico’s die het 
meest in aanmerking komen om te worden aangepakt: 

Overzicht: ‘top 5’ risico’s arbeidsomstandigheden 2008 

• Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

• Fysieke (over)belasting en werkhouding

• Werken met gevaarlijke machines & transportmiddelen

• Omvallende en vallende voorwerpen/valgevaar

• Psychische belasting/werkdruk/agressie en geweld

4) Een daling van 17 % tussen 2000 en 2004. Gegevens SZW Arbobalans 2005 en Monitor Arbeidsongevallen EBB/CBS 2004.
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De eerste vier thema’s maken ook deel uit van het 
’Integrale Handhavingsprogramma’ van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, naast het risico op 
zware ongevallen (major hazards), dat in hoofdstuk 3 van 
dit jaarplan aan de orde komt.
Voor individuele branches kan vanzelfsprekend een andere 
‘top 5’ van toepassing zijn. Niet iedere branche heeft 
immers dezelfde soort problematiek. Bij de uitvoering van 
inspectieprojecten in branches wordt daar logischerwijs 
rekening mee gehouden.

In de industriële sectoren zijn er nadrukkelijke risico’s ten 
aanzien van het werken met machines, werktuigen en gevaar-
lijke stoffen. Daarnaast is er de lawaaiproblematiek en die 
van fysieke (over)belasting. In de bouwsector zijn er vooral 
risico’s ten aanzien van valgevaar, blootstelling aan gevaarlijke 
stoffen en fysieke (over)belasting. In de sector dienstverlening 
zijn er de risico’s van te hoge psychische belasting (waaronder 
agressie en geweld) en - opnieuw - aan fysieke (over)belasting 
en blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

De gemiddelde kans dat een van de circa 260 arboin-
specteurs op inspectie- of onderzoekbezoek komt, is laag 
(afgezet tegen het totaal aantal bedrijven en instellingen is 

dit één keer in de meer dan 20-25 jaar). De inspecteurs 
concentreren zich, op basis van voornoemde risicoanalyse, 
vooral op dié branches en bedrijven waar de risico’s hoog 
zijn en de naleving doorgaans laag. 
Hierdoor is de inspectiekans in deze categorie van secto-
ren en bedrijven aanmerkelijk hoger.

2.2  Ontwikkeling op het terrein van de   
 arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden(beleid) en -regelgeving ondervin-
den grote maatschappelijke belangstelling. Zowel de poli-
tiek als de samenleving vinden dat goede arbeidsomstan-
digheden van groot belang zijn. Er is echter ook kritiek. De 
regeldruk wordt als te omvangrijk gezien en de regelgeving 
wordt als te moeilijk en te uitgebreid beschouwd om goed 
te kunnen naleven. In de in 2007 herziene Arbowet wordt 
meer ruimte en eigen verantwoordelijkheid aan werkne-
mers en werkgevers gegeven. Zij worden gestimuleerd om 
in zgn. arbocatalogi gezamenlijk invulling te geven aan de 
wettelijke voorschriften, in voor hen passende en uitvoer-
bare maatregelen en oplossingen. De Arbeidsinspectie 
speelt hier met een aangepast inspectiebeleid op in.
 

Het ‘nieuwe inspecteren’

In 2007 zijn de eerste stappen gezet met het invoeren van een nieuwe inspectieaanpak, die past bij de aard van de herziene 
Arbeidsomstandighedenwet en aansluit bij de ontwikkeling waarbij sociale partners meer verantwoordelijkheid voor eigen 
invulling van de voorschiften hebben gekregen. 
In een aantal pilotprojecten zijn, voorafgaande aan de inspecties, aan alle bedrijven in de betreffende branches eerst zgn. 
arbo-branchebrochures verspreid. Hierin kunnen bedrijven o.a. lezen wat de wettelijke voorschriften en verplichtingen zijn, 
wat de grootste risico’s binnen hun branche zijn en hoe de Arbeidsinspectie inspecteert. Op een later tijdstip volgde de 
daadwerkelijke inspectie. Bedrijven zijn zo beter op de hoogte van wat de wet van hen verlangt en zijn zich meer bewust 
van de specifi eke risico’s in hun branche. Zo wordt bijgedragen aan verheldering van de (vermeend complexe) wet- en 
regelgeving en verlichting van de ervaren regeldruk. Deze werkwijze wordt in 2008 in alle branches doorgezet. 
Dit betekent dat bij de meeste branches waarin de Arbeidsinspectie actieve inspectieprojecten uitvoert, de inspecties door 
actieve voorlichting over de risico’s en de wettelijke verplichtingen vooraf worden gegaan.  Daarmee wordt tevens verbin-
ding gelegd met de door de branchepartners op te stellen arbocatalogi. 
Doel van deze aanpak is sociale partners en bedrijven meer het vertrouwen te geven dat zij samen met goede oplossingen 
voor de arbo-problematiek binnen hun branches komen.
In de inspectieprojecten zal daarom nadrukkelijk rekening worden gehouden met de initiatieven die vanuit de branches zelf 
wordt ontwikkeld. Zowel qua timing als qua inhoud zal op de brancheactiviteiten worden ingespeeld. Waar partijen zelf 
actief aan de gang zijn en waar dat terug is te vinden in verbetering van de arbeidsomstandigheden, past een meer terug-
houdende aanpak van de Arbeidsinspectie. De inspectiedruk zal daar minder zijn. Omgekeerd zal aan de ‘onderkant van de 
arbeidsmarkt’ actief toezicht worden gehouden en waar nodig stevig worden gehandhaafd. Inspecteurs krijgen - binnen de 
algemene kaders en afspraken die in de voorbereiding van inspectieprojecten zijn gemaakt - meer ruimte om een afweging 
te maken van de handhavingaanpak in individuele bedrijven.
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Er zal door de Arbeidsinspectie in 2008 moeten worden 
ingespeeld op de in dat jaar ontwikkelde arbocatalogi. Er 
zal tevens meer rekening moeten worden gehouden met 
de activiteiten van andere inspectiediensten in branches 
waar ook de AI toezicht houdt (samenwerking en afstem-
ming). Dit betekent dat planning van de eigen inspectieac-
tiviteiten aan fl ink wat onzekerheden onderhevig zal zijn. 
Aanpassing van de in dit jaarplan weergegeven voorne-
mens kan daarom noodzakelijk zijn. 

In lijn met de herziene Arbowet zal de Arbeidsinspectie soe-
peler optreden in bedrijven/branches waar de arborisico’s 
laag zijn en waar men - op basis van een gedegen risico-
inventarisatie en -evaluatie - actief bezig is om oplossingen 
te zoeken voor de arboproblematiek in betreffende sector. 
Waar sprake is van duidelijke onwil en ernstige risico’s, 
geeft de herziene Arbowet meer mogelijkheden dan 
voorheen om streng op te treden. Er kunnen dan hogere 
boetes worden opgelegd. En met de inzet van het nieuwe 
handhavinginstrument ‘last onder dwangsom’ kan naleving 
van de wet worden afgedwongen. Bij het waarnemen van 
overtredingen wordt daarom ook meer naar de achter-
grond hiervan gekeken. Het is interessant om na te gaan 
of er sprake van is van een incident of van structureel 
tekortschietend arbobeleid.

Inspectie en certifi catie
In de nieuwe en meer genuanceerde wijze van inspecte-
ren: terughoudend waar een werkgever de eigen verant-
woordelijkheid goed oppakt en streng en actief, waar een 
werkgever bewust ernstige risico’s in stand houdt, past 
tevens het inspelen op certifi catie. Er bestaat een aanzienlijk 
aantal certifi catie- en notifi catiesystemen op het terrein van 
arbeidsomstandigheden. Dit kunnen, vanuit een houding van 
vertrouwen, aangrijpingspunten zijn om bij voorbereiding en 
uitvoering van inspectieprojecten mee rekening te houden. 
Voorwaarde is dat deze certifi catiesystemen een positief 
verschil maken en dat de Arbeidsinspectie vooraf over 
zodanige informatie kan beschikken dat kan worden gese-
lecteerd. Het ontbreekt in de meeste gevallen echter aan 
concrete informatie over welke bedrijven gecertifi ceerd zijn. 
In alle inspectieprojecten zal worden nagegaan of in de 
betreffende sector of branche certifi catiesystemen worden 
gehanteerd en wat dit voor het toezicht van de Arbeidsin-
spectie betekent. 
De aanwezigheid van certifi catiesystemen kan zowel van 
invloed zijn op de selectie van te inspecteren bedrijven als 
op de selectie van inspectieonderwerpen.

2.3 Ontwikkelingen op het terrein van de  
 werk- en rusttijden

In de in 2007 herziene Arbeidstijdenwet is het aantal 
regels ten aanzien van werk- en rusttijden verminderd en 
zijn de normen verruimd. Hierdoor is het aantal mogelijk-
heden voor werkgevers en werknemers, om werkroosters 
meer naar eigen behoefte in te vullen, toegenomen. Voor 
de Arbeidsinspectie betekent dit dat nog meer de nadruk 
komt te liggen op de opsporing van evidente misstanden 
en van situaties waar er een duidelijke relatie is tussen te 

lange werktijden en onaanvaardbare risico’s voor de veilig-
heid en gezondheid van werknemers. 
Voorbeelden daarvan zijn: 
• situaties van lange werktijden of nachtarbeid in combi-

natie met fysiek of mentaal zware arbeid (de normen 
voor aanvaardbare ‘dagdoses’ zijn gebaseerd op 8 uur. 
Langer per dag werken in verzwarende omstandigheden 
verhoogt het gezondheidsrisico substantieel).

• daar waar er een relatie ligt met risico’s voor de veilig-
heid van andere personen, zoals in het vervoer;

• daar waar uitbuiting op de loer ligt, zoals in combinatie 
met illegale tewerkstelling. 

Overtredingen van de verruimde normen - waardoor voor-
noemde risico’s optreden - zullen bestuurlijk worden beboet. 
Ook niet toegestane arbeid van kinderen en jeugdigen blijft 
onder de aandacht van de AI, omdat in een aantal sectoren 
de regels op dit gebied nog onvoldoende worden nageleefd.
Er zijn in 2008 acht inspectieprojecten gepland, waar het 
toezicht op werk- en rusttijden specifi ek in is opgenomen. 
Daarnaast zullen in het wegvervoer de gebruikelijke 
inspecties naar werk- en rusttijden worden uitgevoerd (de 
zgn. eigen rijders).

2.4  Samenwerking in het toezicht

Het Kabinet wil de inspectielast verminderen, zonder dat 
dit ten koste van de naleving gaat. Een van de manieren 
om dat te bereiken is een verregaande vorm van samen-
werking tussen de (rijks)inspectiediensten. Hierbij heeft 
of krijgt een van de inspectiediensten het voortouw of de 
regie binnen een inspectiedomein.
De frontoffi ces of inspectieloketten, waarin deze centrale 
regie gestalte krijgt, moeten ervoor zorgen dat voor 
bedrijven in een bepaald domein één ‘loket’ voor het 
toezicht wordt gerealiseerd. Een domein zal in de meeste 
gevallen een branche of sector zijn (zoals de horeca- en 
bouwsector), maar kan ook een bepaald min of meer 
homogeen gebied omvatten (zoals Schiphol). 
De Arbeidsinspectie houdt overal toezicht waar arbeid 
wordt verricht. Het gevolg is dat zij in alle frontoffi ces die 
worden ingericht minstens een van de ‘medespelers’ is.

De Arbeidsinspectie is aangewezen om in de sectoren 
Industrie en Bouw frontoffi ces op- en in te richten en zo de 
samenwerking tussen desbetreffende toezichthouders te ver-
beteren. De wijze waarop de samenwerking wordt ingevuld, 
kan per sector of branche (domein) verschillen. In de meest 
vergaande gevallen kan er sprake zijn van (een vorm van) 
taakoverdracht van de ene naar de andere toezichthouder. 
Een voorbeeld is de in 2007 gerealiseerde overdracht van een 
aantal arbo-toezichstaken in de horecasector van de Arbeids-
inspectie naar de Voedsel en Waren Autoriteit. 
Waar sprake is van taakoverdracht vanuit de Arbeidsinspec-
tie, zullen de inspectiediensten die de taken overnemen, 
hierbij inhoudelijk door de AI worden ondersteund (de 
bewindslieden van SZW kunnen nog altijd politiek op de 
resultaten van de taakoverdracht worden aangesproken).
Deze situatie is vergelijkbaar met de al jaren van toepas-
sing zijnde samenwerking en overdracht van taken van de 
Arbeidsinspectie naar het Staatstoezicht op de Mijnen.
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Overzicht: arboprojecten door het Staatstoezicht op de Mijnen 2008

Projecten:  Toelichting:

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen Project loopt door tot 2012

Naleving veiligheids- en gezondheidsdocumenten (gebruikersfase) Onderwerp: ‘corrosie preventie’

Toezicht op de werkplek In samenwerking met de NSOAF partners

Werkvergunningen Vervolg op het project in 2006 

Duiken Offshore mijnbouwactiviteiten en windmolenparken

Thermometer  Integrale inspecties (alle risico’s)

Vluchtwegen Wordt bij alle inspectiebezoeken meegenomen

De projecten maken deel uit van het document ‘Strategie en Programma 2007 – 2011’ van het SodM. Dit document en de andere infor-
matie over de taken en activiteiten van het SdoM kunnen worden ingezien via: www.sodm.nl .

Uitvoering Arbeidsomstandighedentoezicht door het 
Staatstoezicht op de Mijnen
Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM, ministerie van 
Economische Zaken) is voor het domein delfstofwinning 
(olie, gas en zout) medetoezichthouder voor de Arbowet, 
Arbeidstijdenwet, Kernenergiewet en Warenwet. 
Voor 2008 zijn voor het beleidsveld van de Arbeidsinspec-
tie de volgende projecten gepland:

2.5 Aanpak arbeidsomstandigheden in 2008

Inspectie en handhavingsprojecten
Circa 60 % van de netto capaciteit van de inspecteurs 
van de Arbeidsinspectie in de taakvelden arbeidsomstan-
digheden en arbeidstijden wordt voor actieve inspecties 
ingezet5).  Bij het grootste deel hiervan gaat het om op 
afzonderlijke branches gerichte projecten. De belangrijk-
ste arboproblematiek binnen bepaalde branches is vaak 
vergelijkbaar (gelijksoortige werkzaamheden, werkproces-
sen, werkmethoden, materialen en machines). Een kleiner 
deel van de inspectiecapaciteit wordt ingezet op thema’s 
en onderwerpen, die ‘dwars door branches ‘heensnijden’. 

Een voorbeeld daarvan is het project ‘Vakantiewerk’, een 
project waarin jeugdige vakantiewerkers worden gevolgd.
Voor 2008 zijn 36 inspectieprojecten gepland, waarvan 
er acht uit 2007 doorlopen of een vervolgproject daarop 
zijn. De projecten en onderwerpen zijn een uitvloeisel van 
risicoanalyse en afwegingen van andere factoren. Voor-
beelden van die factoren zijn de activiteiten van andere 
toezichthouders, die van de sociale partners en het meer-

5) De rest van de netto capaciteit wordt ingezet voor ongevals- en klachtenonderzoek en overige primaire activiteiten

• Horeca (regie: Voedsel- en Warenautoriteit)
• Recreatie (regie: Voedsel- en Warenautoriteit)
• Primaire sector en Vleesketen (regie: Algemene Inspectie 

Dienst/VWA)
• Kinderopvang (regie: Inspectie voor het Onderwijs)
• Ziekenhuizen (regie: Inspectie Gezondheidszorg)
• Care-sector (verpleeginstellingen, gehandicaptenzorg, thuis-

zorg, regie: Inspectie Gezondheidszorg)
• Jeugdzorg (regie: Inspectie Jeugdzorg)
• Chemische Industrie (regie: Vrom-inspectie)
• Afval (regie: Vrom-inspectie)
• Wegvervoer (regie: Inspectie Verkeer en Waterstaat)
• Vervoer over Water (regie: Inspectie Verkeer en Waterstaat)
• Schiphol (regie: Inspectie Verkeer en Waterstaat)

• Onderwijs (regie: Inspectie voor het Onderwijs)
• Penitentiaire Inrichtingen (regie: Inspectie voor de Sanctietoe-

passing)
• Nucleaire Industrie (regie: Vrom-inspectie)

De Arbeidsinspectie is zelf voortrekker/regisseur ten 
aanzien van de:
• Bouwsector
• Hout- en meubelindustrie
• Metaalindustrie
• Papier- en kartonindustrie

Naar schatting zullen er nog 5 tot 6 frontoffi ces door de Arbeids-
inspectie worden ingericht in de overige industriële sectoren.

Overzicht van frontoffi ces in voor de Arbeidsinspectie relevante inspectiedomeinen:

jarenperspectief, waarin bij sommige sectoren een hogere 
handhavingsdruk zal worden ingezet dan in andere sectoren.
Bij de voorbereiding van inspectieprojecten wordt in de regel 
met de betreffende werkgevers- en werknemersorganisaties 
overlegd en wordt naar mogelijke vormen van samenwerking 
met andere overheden gekeken. Tevens wordt met het vooraf 
aan werkgevers verspreiden van voornoemde branchebro-
chures, een meer preventieve aanpak ingezet.

In paragraaf 2.6 en bijlage 2 is nadere informatie over de 
afzonderlijke projecten opgenomen.
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zeggenschapsorganen is een belangrijke activiteit van de 
Arbeidsinspectie. Ook hiermee kunnen ernstige risico’s en 
eventuele misstanden aan het vetlicht komen. Werknemers 
moeten vaak een grote drempel nemen alvorens zij de 
Arbeidsinspectie inschakelen. Om die reden wordt elke 
melding serieus en met discretie onderzocht en worden 
klagers altijd van de resultaten van het onderzoek op de 
hoogte gebracht. 
Uit onderzoeken onder klagers is gebleken dat zij erg 
tevreden zijn over de wijze waarop de Arbeidsinspectie 
met hun klachten is omgegaan en over de wijze waarop zij 
daarover zijn geïnformeerd.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen klachten (van 
werknemers of anderen die direct of indirect met onvei-
lige of  ongezonde situaties worden geconfronteerd) en 
zgn. tips (van derden over mogelijke misstanden). Bij tips 
wordt scherper naar de concreetheid van de melding en 
de ernst van de situatie gekeken. Als niet in directe zin 
wordt opgetreden, wordt bekeken of de tip een dusdanige 
waarde heeft dat deze in een breder verband kan worden 
meegenomen, bijvoorbeeld in inspectieprojecten.

Instrumenteninzet 
De ervaring heeft geleerd dat bij gemiddeld 50 tot 55 % 
van de inspecties het noodzakelijk is om handhavingsin-
strumenten in te zetten. In de meeste gevallen gaat het 
dan om het ‘geven van waarschuwingen’ of het ‘stellen van 
eisen’. Dat wil zeggen dat de werkgever, zonder dat een 
boete wordt aangezegd, nog een termijn krijgt om alsnog 
aan de wet te voldoen. In circa 16 % van de gevallen wordt 
er onmiddellijk, of na controle op een waarschuwing of eis, 
een boete opgelegd.
Naar verwachting zullen in 2008 circa 2500 boetes in het 
kader van overtreding van de Arbowet en de Arbeids-
tijdenwet worden opgelegd. Dat is minder dan in voor-
gaande jaren. De oorzaak is het aangepaste inspectie- en 
handhavingsbeleid, dat z’n uitwerking vindt in ‘het nieuwe 
inspecteren’.

Het voor de AI nieuwe handhavingsinstrument ‘last onder 
dwangsom’ zal naar verwachting slechts in enkele geval-
len behoeven te worden ingezet. Met dit instrument kan 
in bepaalde gevallen aan  bedrijven die niet van plan zijn 
om ernstige risico’s ongedaan te maken, of die niet aan 
een opgelegde ‘eis tot naleving’ willen voldoen (ondanks 
eerdere boetes of processen verbaal) een dwangsom per 
tijdseenheid worden opgelegd. Dit, om alsnog naleving af 
te dwingen.

Productievolumes
Voor het totale taakveld arbeidsomstandigheden is in het 
overzicht op pagina 18 aangegeven hoeveel zaken8) in 2008 
worden gepland of verwacht, onderverdeeld over de pro-
ductgroepen. 

6) Dit zijn ook de ongevallen, die verplicht moeten worden gemeld aan de AI
7) Analyse door TNO Arbeid van gegevens uit 13.000 door de AI onderzochte ongevallen
8) Een ‘zaak’ omvat alle activiteiten en handelingen binnen een inspectie nadat een of meer overtredingen zijn vastgesteld, inclusief de handhaving en controle.

Het onderzoeken van arbeidsongevallen
Het onderzoek naar zgn. meldingsplichtige arbeidsongeval-
len is een belangrijke activiteit van de Arbeidsinspectie. 
Dergelijke incidenten zijn meestal een aanwijzing dat er 
iets mis is gegaan in de aandacht voor de veiligheid en 
gezondheid van werknemers. Uit onderzoek is gebleken 
dat één op de negen ernstige ongevallen een dodelijke 
afl oop heeft. Daarom worden alle dodelijke- en ernstig 
of blijvend letsel veroorzakende arbeidsongevallen en 
arbeidsongevallen die tot opname in een ziekenhuis leiden 
onderzocht6). Naast het bestuursrechterlijke doel - dat in 
deze onderzoeken voorop staat - is het tevens een belang-
rijke informatiebron over achterliggende oorzaken van 
ongevallen. De kennis die hieruit voortkomt wordt ingezet 
om veiliger en gezondere arbeidssituaties te realiseren. 
Deze kennis wordt tevens benut voor het genereren van 
extra aandachtspunten en prioriteiten in inspectieprojecten. 
Als het gaat om zeer ernstige ongevallen, die zich mogelijk 
kunnen herhalen, bijvoorbeeld in desbetreffende branche, of 
bij specifi eke activiteiten of bedrijfsprocessen, wordt daar-
aan via een mailing extra aandacht gegeven, of wordt hier 
andere wijze gerichte voorlichting over gegeven.
Op basis van de verzamelde gegevens over ernstige arbeids-
ongevallen, die binnen de AI beschikbaar zijn, wordt jaarlijks 
een evaluatieonderzoek gedaan. Hierin worden ondermeer 
de kenmerken van  werknemers, die vaak bij arbeidson-
gevallen zijn betrokken, getypeerd. Daarnaast worden de 
bedrijven waarin deze werknemers werkzaam zijn geken-
schetst en worden de achterliggende oorzaken van ongeval-
len in beeld gebracht. Indien de evaluatie daar aanleiding toe 
geeft, zullen de desbetreffende brancheorganisaties over de 
specifi eke bevindingen worden geïnformeerd.

Overzicht: meest voorkomende ongevallen:7) 

Vallen van hoogte en vallen op gelijke hoogte 32%

Contact met (draaiende delen van) machines 25%

Contact met vallende/ instortende objecten 13%

Aanrijding door een voertuig 4%

Ongevallen op of in een bewegend voertuig door ‘verlies van 
beheersing’ 4%

Blootstelling aan een gevaarlijke stof uit open of gesloten omhul-
ling 4%

Overige ongevallen 18 %

Oorzaken die te maken hebben met gebrek aan kennis van de risico’s 
en onjuist/onverantwoordelijk gedrag, komen in alle ongevalcategorieën 
het meeste voor.

Het onderzoeken van klachten
Ook het onderzoeken van klachten over (slechte) arbeids-
omstandigheden door werknemers, vakbonden of mede-
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Overzicht: prognose van de resultaten en de in te zetten capaciteit

Productgroep Aantal zaken  Aantal zaken in % Capaciteitsinzet
   In uren en %

36 actieve inspectieprojecten,  waarvan 8  specifi ek gericht op-, of
gecombineerd met werk- en rusttijden, inclusief monitoring 20.000 80,5 % 112.347 (61,2)

Onderzoek meldingsplichtige arbeidsongevallen 2150            8,6 %  50.200 (27,3)

Onderzoek klachten over arbeidsomstandigheden 1181 4.8 % 11.836   (6,4)

Overig ‘reactief’ (vergunningen, ontheffi ngen, meldingen) 1503 6,1 % 9.232   (5,1)

Totaal  24.834 100% (183. 615) 100%

2.6  Inspectieprojecten in 2008

Sectoraanpak
De algemene analyse van de risico’s en de mate van 
naleving wordt per sector of branche uitgewerkt. De 
specifi eke, geanalyseerde situatie in sectoren en branches 
is, binnen de algemene kaders, mede bepalend voor de 
keuze van projecten en thema’s die in een bepaald jaar de 
aandacht van de Arbeidsinspectie krijgen. In overeenstem-
ming met de risicoanalyse wordt in de inspectieprojecten 
het accent op serieuze risico’s gelegd, zoals: blootstelling 
aan gevaarlijke stoffen, fysieke (over)belasting en een ver-
keerde werkhouding, het werken met gevaarlijke machines 
& transportmiddelen, het risico te worden getroffen door 
omvallende of vallende voorwerpen, valgevaar en te hoge 
psychische belasting. In vrijwel alle op sectoren gerichte 
inspectieprojecten komen een of meer van deze thema’s 
prominent aan bod, toegespitst op de specifi eke problema-
tiek van de sector of branche.

Steeds meer projecten zullen vergezeld gaan van een door 
de Arbeidsinspectie ontwikkelde Arbo-branchebrochure, 
waarin de grootste risico’s in desbetreffende branche 
nader zijn uitgewerkt, gekoppeld aan de wettelijke ver-
plichtingen. In 2008 gaat het om 20 projecten waarvoor 
een branchebrochure al beschikbaar is of komt.

Een ander belangrijk item bij inspectieprojecten is de 
zogenaamde ‘systeemaanpak’. Hierbij wordt niet uitslui-
tend naar de risico’s gekeken. Als zich evidente knelpunten 
en/of tekortkomingen voordoen, worden ook de achter-
gronden hiervan in beschouwing genomen. Vaak schort het 
dan tevens aan het ‘systeem’, zoals: geen of een gebrek-
kig arbobeleid, geen visie of beleid op het thema arbo bij 
investeringen, geen of onvoldoende interne voorlichting 
over de risico’s, onvoldoende toezicht op het gedrag van 
werknemers, geen gestructureerde inventarisatie van 
de risico’s, etc. Waar dit het geval is, worden ook deze 
aspecten in de (handhavings)aanpak meegenomen. In de 
bouwsector zullen - meer dan in het verleden het geval 
was - bouwbedrijven naar aanleiding van bevindingen in 
inspecties op bouwplaatsen, op hun arbo-beleidsinspannin-
gen worden doorgelicht en aangesproken.
De systeemaanpak (of systeemhandhaving) wordt ook 
gehanteerd voor thema’s waarbij handhaving op werk-
plekniveau niet of nauwelijks mogelijk is: zoals bij te hoge 

werkdruk, te hoge psychische belasting en blootstelling aan 
agressie & geweld. Hierbij wordt nagegaan welk beleid de 
werkgever voert om deze problemen tegen te gaan, welke 
‘instrumenten’ daarvoor worden ingezet en of dit effectief is.

Het algemene doel van sectoraanpak is om, met inzet van 
een zo afgewogen mogelijk pakket aan handhavingsacties 
en handhavingscommunicatie, bij te dragen aan een hogere 
wetsnaleving. 
Dit wordt specifi ek per project ingevuld.

Specifi eke thema’s
Een aantal thema’s leent zich om verschillende redenen 
minder goed voor een sectoraanpak. Ook zijn er thema’s 
die vanuit de aard van de risico’s en vanwege bijzondere 
maatschappelijke of politieke belangstelling, hoog op de 
prioriteitenlijst staan. Waar dat mogelijk is, worden deze 
thema’s in de brancheprojecten meegenomen. Waar dat 
niet kan, worden specifi eke acties ingezet.

Fysieke belasting
Fysieke (over)belasting is in veel branches een belangrijke 
veroorzaker van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. 
De aanpak hiervan verschilt per branche en dat geldt in 
nog grotere mate voor de oplossingen (inzet van hulpmid-
delen). De Arbeidsinspectie heeft fysieke belasting in een 
groot aantal branchegerichte projecten als inspectiethema 
opgenomen. Ook in Europees verband is het een belang-
rijk thema. 
Net als in 2007 zal ook in 2008 fysieke belasting een cen-
traal thema zijn in een campagne van het SLIC (Europese 
samenwerkingsorganisatie van de Arbeidsinspecties van de 
EU-landen).

Asbest
Om toezicht op de asbestwerkzaamheden te houden, 
wordt een deel van de naar schatting 30.000 asbestmeldin-
gen die jaarlijks bij de AI binnenkomen, steekproefsgewijs 
geïnspecteerd. Daarnaast is er een project gepland dat zich 
op de versterking van het toezicht in de keten richt. Hier-
bij wordt nauw met de andere toezichthouders samen-
gewerkt. In de meeste gevallen kan bestuurlijk worden 
gehandhaafd. Met het Openbaar Ministerie zijn afspraken 
gemaakt om bedrijven die stelselmatig de voorschriften 
overtreden, samen met de andere inspecties strafrechtelijk 
aan te pakken.
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Duikarbeid
Duikarbeid is arbeid die per defi nitie gevaarlijk is. De 
omstandigheden waaronder duikarbeid wordt verricht (in 
vaak troebel water met slecht zicht, onder koude omstan-
digheden en onder overdruk), maken het werk zo gevaar-
lijk. De AI signaleert dat nog veel duikwerkzaamheden niet 
voor aanvang bij haar worden gemeld. In 2008 zal daarom 
een inspectieproject worden uitgevoerd dat specifi ek 
op  ‘niet-melders’ en op de meest risicovolle situaties is 
gericht.

Biologische agentia
Het werken met biologische agentia van de categorieën 2, 
3 en 4 (agentia die mensen ziek maken) in diagnostische 
laboratoria en onderzoeksinstellingen, blijkt niet altijd 
vooraf aan de AI te worden gemeld. Terwijl dit wettelijk in 
het Arbobesluit verplicht is gesteld. Eind 2007 zijn instel-
lingen en bedrijven alsnog in de gelegenheid gesteld om 
hiervan bij de AI melding te doen. 
In 2008 zal in een inspectieproject worden gecontroleerd 
of deze instellingen en bedrijven de juiste beschermings-
maatregelen treffen. Dit, om te voorkomen dat werk-
nemers aan deze agentia worden blootgesteld, of dat 
onbedoelde verspreiding en besmetting kan plaatsvinden.

Bedrijfshulpverlening
In reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor de 
Veiligheid (OVV) naar aanleiding van de Schipholbrand, zijn 
direct extra inspectieactiviteiten in de Justitiële inrich-
tingen ondernomen. Dit, om na te gaan of de organisatie 
van de bedrijfshulpverlening op de specifi eke risico’s in 
dit soort inrichtingen was toegerust. Daarnaast kwam de 
kwetsbare positie van de gedetineerden aan bod. 
Aan de Tweede Kamer is toegezegd dat ook extra aan-
dacht zal worden besteed aan andere sectoren waar zich 
kwetsbare groepen bewoners en werknemers bevinden, 
zoals in verzorgings- en verpleeghuizen. In 2008 wordt in 
een aantal sectoren specifi eke aandacht aan deze proble-
matiek besteed, ondermeer in de geestelijke gezondheids-
zorg, in sociale werkplaatsen en in praktijklokalen in het 
onderwijs.
Bedrijfshulpverlening kan sowieso bij iedere inspectie in 
elke branche een punt van aandacht zijn.

Restgassen in zeecontainers
Het is een bekend verschijnsel dat importcontainers bij 
aankomst in Nederland geregeld gezondheidsschadelijke 
concentraties restgassen bevatten. Betreding van deze 
containers is dan gevaarlijk. De Arbeidsinspectie heeft 
over deze problematiek in 2007 de brochure ‘Arborisico’s 
bij de behandeling van containers’ gepubliceerd en naar 
alle stuwadoors, distributiecentra, vervoersbedrijven en 
ontvangers van containers in de groothandel en detail-
handel gedistribueerd. De AI gaat in 2008 bij bedrijven die 
containers laden en lossen controleren. Zij controleert 
daarbij of vooraf metingen worden uitgevoerd, om vast te 
stellen of containers restgassen bevatten en of zij vervol-
gens voldoende worden geventileerd om de container 

veilig te kunnen betreden. Met de Vrom-inspectie is een 
protocol over de samenwerking opgesteld. Dit behandelt 
gevallen waar te hoge concentraties worden aangetroffen.

Ioniserende straling/Kernenergiewet
Bij het toezicht op gebruikers van stralingsbronnen en 
-toestellen, zal meer naar gevaren en risico’s worden 
gekeken. Hiertoe is, in het kader van de Kernenergie-
wet (KEW), een nadere beoordeling van de bij de AI 
gehanteerde categorie-indeling voor KEW toepassingen 
gemaakt. Op grond van hiervan zijn de verschillende 
stralingstoepassingen van hoog naar laag risico gecategori-
seerd. 
Een potentieel risico wordt gevormd door een combinatie 
nalevingsniveau en het type van de stralingstoepassing. De 
Arbeidsinspectie zal projecten uitvoeren die gericht zijn 
op hoog risico toepassingen. Het KEW toezicht in 2008 
zal zich specifi ek op zogenaamde ‘niet-destructief-onder-
zoek- toepassingen’ (NDO) op locaties richten.

REACH-verordening
Per 1 juni 2007 is de zgn. Reach-verordening9) van kracht 
geworden. Het is een nieuwe Europese Verordening die 
eerdere (vergelijkbare) wetgeving vervangt, zoals de 
Nederlandse ‘Wet milieugevaarlijke stoffen’. Bijna alle 
bedrijven die met chemische stoffen werken krijgen met 
REACH te maken. Het gaat daarbij zowel om stoffen, als 
preparaten en stoffen in (eind)producten. De bedrijven 
hebben de verantwoordelijkheid om de risico’s van deze 
stoffen en producten in kaart te brengen en war nodig 
maatregelen te nemen om mens en milieu te beschermen. 
Dit geldt zowel voor fabrikanten van stoffen en prepara-
ten, als voor fabrikanten van verf en reinigingsmiddelen. 
Ook  importeurs, distributeurs en professionele gebrui-
kers als schildersbedrijven, de houtindustrie en producen-
ten van producten als inktcartridges hebben deze verant-
woordelijkheid. 
De Arbeidsinspectie, de Voedsel en Waren Autoriteit en 
de Vrom-inspectie gaan vanaf 1 januari 2008 samen op de 
naleving van de REACH-verordening toezien. Uitgangs-
punt van de handhaving is dat het bedrijfsleven zo weinig 
mogelijk last heeft van het toezicht. De inspecties hanteren 
daarbij een zgn. één-loket-benadering. Per doelgroep is 
één van de inspectiediensten het eerste aanspreekpunt én 
uitvoerder van het toezicht. De inspecties willen hiermee 
bereiken dat bedrijven weten wát ze moeten naleven, wat 
er gebeurt als ze de regels niet naleven en op welke wijze 
ze aan hun verplichtingen kunnen voldoen. 
In 2009 willen de inspecties voldoende inzicht hebben 
waar het aan de naleving van REACH schort.

Markttoezicht (Warenwetbesluiten)
De Arbeidsinspectie is samen met de Voedsel en Waren 
Autoriteit (mede)toezichthouder van een aantal besluiten 
in de Warenwet. Het betreft besluiten die eisen stellen aan 
producten die in professionele werksituaties worden toe-
gepast, zoals machines, gereedschappen, drukapparatuur en 
persoonlijke beschermingsmiddelen.

9) Registratie , Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen
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De Arbeidsinspectie richt zich hierbij uitsluitend op de 
professionele markt en niet op de consumentenmarkt, dat 
is het toezichtterrein van de Voedsel en Waren Autoriteit.
In het kader van traject ‘vernieuwing van het toezicht’ 
wordt aan versterking van de samenwerking gewerkt en 
wordt de taakverdeling tussen de beide toezichthouders 
tegen het licht gehouden.

2.7  Geplande inspectieprojecten 

De projecten en onderwerpen zijn gekozen op basis van 
risicoanalyse en afweging van andere factoren, zoals het 
SZW-beleid, de (samenwerking met) andere toezichthou-
ders, de houding van de sociale partners en het perspec-

tief over meerdere jaren. In bepaalde sectoren zal daarbij 
een hogere handhavingsdruk wordt ingezet dan in andere. 
Al deze overwegingen, inclusief de overwegingen die 
eerder in dit document zijn opgesomd (en in de Meer-
jarenstrategie Arbeidsinpectie 2008-2011 uitvoerig zijn 
toegelicht), leiden tot de in de twee volgende overzich-
ten weergegeven inspectieprojecten en aandachtspunten 
(pagina’s 21 en 22):
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Overzicht: Arboprojecten die in 2008 starten  (voor toelichting zie pagina 22)

Projecten/branches Onderwerpen Samenwerking met Brochure

Broodfabrieken en bakkerijen Nachtarbeid, werken met stoffen (blootstelling aan meel/additieven,   (2009)
 ATEX en opslag),veiligheid machines, fysieke belasting
 (tillen, duwen/trekken, repeterende handelingen, werkhouding)

Onderhoudsstops in grote bedrijven Veiligheid en arbeidstijden FO Metaal
(Metaal, Chemie, Energiecentrales)  FO Chemische Industrie

Transportmiddelel industrie Machineveiligheid, inrichting arbeidsplaats, geluid, gevaarlijke stoffen FO Metaal X

Scheepsbouw Machineveiligheid, inrichting arbeidsplaatsen, geluid, FO Metaal
 gevaarlijke stoffen

Koek- en snoepfabrieken Machineveiligheid, fysieke belasting, schadelijk geluid,  X
 werken met stoffen, werkdruk

Betonindustrie Veiligheid, gevaarlijke stoffen, fysieke belasting en geluid FO Glas, Keramiek en Beton X
  (in voorbereiding) 

Burgerlijke en Utiliteitsbouw Fysieke belasting en werkhouding, valgevaar, acuut gevaarlijke FO Bouw Vrom-inspectie (2009)
(Dakdekken) stoffen, inrichting arbeidsplaatsen Bedrijfshulpverlening

Grond-, weg- en water-bouw  Fysieke belasting, kwarts FO Bouw X
Stratenmakers

Afbouw en Onderhoud Schilders Gevaarlijke stoffen, valgevaar FO Bouw (2009)

Asbestketen project Toezicht op gecertifi ceerde bedrijven en  illegale Vrom-inspectie, provincies en X
 activiteiten (rechercheproject) gemeenten, waterschappen
  Inspectie Verkeer en Waterstaat 
  Inspectie Werk en Inkomen

Bouwlocaties  Doorlopende inspecties op diverse onderwerpen FO Bouw X

Sociale werkvoorziening Machineveiligheid, bedrijfshulpverlening Vrom-inspectie X

Onderwijs (HBO/MBO) Praktijklokalen Machineveiligheid, gevaarlijke stoffen, geluid, toezicht Inspectie van het Onderwijs  X

Gegaste containers Gevaarlijke stoffen (restgassen) Vrom-inspectie;  VWA, Douane X
 
Vervoer (eigen rijders) Arbeids- en rusttijden FO Wegvervoer
  Inspectie Verkeer en Waterstaat 

Afvalinzameling papier/karton, GFT etc. Machineveiligheid,  fysieke belasting, gevaarlijke stoffen FO Afvalketen X
 Dieselmotoremissies, geluid, agressie & geweld Vrom-inspectie 

Vakantiewerk Landbouw en  Arbeids- en rustijden, fysieke belasting, machineveiligheid  
Detailhandel

Vakantiewerk Horeca Arbeids- en rustijden, fysieke belasting, machineveiligheid FO Horeca Wordt uitgevoerd
  door de Voedsel- en warenautoriteit 

Autoschade herstelbedrijven Gevaarlijke stoffen, geluid, fysieke belasting,  X
 machineveiligheid, dieselemissie (DME)  

Biologische agentia Onderzoek naar maatregelen (diverse sectoren) BZVK  

Beveiligingsbedrijven Agressie en geweld, arbeids- en rusttijden  X

Woningcorporaties Agressie en geweld  

Geestelijke gezondheidszorg Agressie en geweld, fysieke belasting, biologische agentia, FO ‘Caresector’ X 
Psychiatrische inrichtingen bedrijfshulpverlening Inspectie voor de gezondheidszorg

Ambulancediensten Agressie en geweld, fysieke belasting, biologische agentia,  X
 arbeids- en rusttijden   

Podiumkunsten  Fysieke belasting, geluid, machineveiligheid, valgevaar  

Duikarbeid Werken onder overdruk, arbeidsmiddelen, persoonlijke Staatstoezicht op de Mijnen X
 beschermingsmiddelen, biologische agentia, fysieke belasting  (offshore) 

Zwembaden in hotels Toepassing gevaarlijke stoffen FO Horeca (wordt voor de AI
  uitgevoerd door de VWA) 

Horeca (hotels) Fysieke belasting bij laden en lossen van goederen (drank) FO Horeca (wordt voor de AI
  uitgevoerd door de VWA) 
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Overzicht : Projecten, gestart in 2007, doorlopend in 2008 

Projecten/branches Onderwerpen Samenwerking met Brochure

Uitgeverijen Werkdruk, fysieke belasting, arbeidstijden  X

Papier & kartonindustrie Machineveiligheid, geluid,  gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen) Vrom-inspectie FO Papier & X
  Karton &  Grafi sche Industrie
  (in voorbereiding) 

Buitendiensten overheden Veiligheid, fysieke belasting  

Justitie/werken met gedetineerden Agressie & geweld,  werkdruk; bedrijfshulpverlening FO Penentiaire inrichtingen
  Vrom-inspectie
  Inspectie voor de Sanctietoepassing 

Laden en lossen vrachtautodiensten Fysieke belasting,  algemene veiligheid, arbeids- en rusttijden FO Wegvervoer 

Havens Dieselemissie, fysieke belasting, algemene veiligheid  X
 (doorlopende programma-activiteit)  

Gehandicaptenzorg Fysieke belasting, agressie & geweld, bedrijfshulpverlening FO caresector X
  Inspectie voor de gezondheidszorg

Kappers Fysieke belasting, gevaarlijke stoffen  X

Toelichting bij de overzichten: 

1 In de kolom ‘Brochure’ is aangegeven of op het moment van inspectie, er voor desbetreffende sector al een zogenaamde branche-
brochure beschikbaar is (hierin geeft de Arbeidsinspectie aan wat de grootste risico’s in desbetreffende sector zijn, wat de wettelijke 
voorschriften zijn en hoe een inspectie van de AI verloopt). De brochures worden, voorafgaand aan de inspectieprojecten, aan alle 
bedrijven en instellingen in de betreffende branche of sector toegezonden. Bedrijven worden dan geacht bekend te zijn met hun 
specifi eke risico’s, de voorschriften die op hen van toepassing zijn en het feit dat de Arbeidsinspectie op korte termijn kan komen 
controleren of zij aan de wettelijke eisen voldoen.

2 Zoals eerder betoogd, wordt de samenwerking met andere inspectiediensten steeds belangrijker. In de kolom ‘Samenwerking met’ 
is aangegeven met welke andere inspectiediensten en overheden wordt samengewerkt. Indien er ‘FO’ staat, betekent dit er een zgn. 
‘frontoffi ce’ is of wordt voorbereid. Een van de samenwerkende inspectiediensten (of andere toezichthouders), voert dan de regie 
waar het om de inspectieaanpak van bedrijven en instellingen in betreffend toezichtdomein gaat.

2.8  Arbomonitor

ARBO in bedrijf (Arbomonitor)
Met dit jaarlijks terugkerende onderzoek wordt een beeld 
gegeven van de stand van zaken met betrekking tot de 
Arbeidsomstandigheden in bedrijven in Nederland. Voor-
afgaand aan elk onderzoek wordt bepaald welke aspecten 
van arbeidsomstandigheden in het onderzoek worden 
meegenomen. In 2008 worden de gegevens die in 2007 
zijn verzameld, geanalyseerd en vindt nieuwe gegevensver-
zameling plaats. Deze gegevensverzameling geschiedt door 
middel van interviews in bedrijven en instellingen door 
inspecteurs van de Arbeidsinspectie.
In de horecasector zullen de interviews door controleurs 
van de Voedsel- en Warenautoriteit worden afgenomen.  

De gegevens uit de Arbomonitor vormen een belangrijk 
onderdeel van de jaarlijks door het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerde Arbobalans. 
Hierin worden gegevens, ontwikkelingen en inzichten uit 
verschillende onderzoeken en bronnen bij elkaar gebracht, 
o.a. van Arbeidsinspectie, TNO Arbeid en het Centraal 
Bureau voor de Statistiek.
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Ernstige incidenten voor mens en milieu moeten worden voorkomen.
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3.1  Kenmerken Major Hazard Control

Er zijn in Nederland ongeveer 380 bedrijven die met 
grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken en daarom 
onder de werkingssfeer van het Besluit Risico’s Zware 
Ongevallen 1999 (BRZO) vallen. Dit zware regelgeving- en 
toezichtregime is ervoor bedoeld om ernstige incidenten, 
die grote gevolgen voor mens en milieu kunnen hebben, te 
voorkomen. Ook zijn er regels opgenomen voor het geval 
het toch mis mocht gaan. Dit, om de situatie dan zodanig 
te beheersen dat de gevolgen zo veel mogelijk  worden 
beperkt. Deze zgn. ‘BRZO-plichtige bedrijven’ bevinden 
zich voornamelijk in de categorie ‘industriële productie van 
chemische producten’.
Het toezicht op de naleving van het BRZO gebeurt in 
nauwe samenwerking met provincies en gemeenten, die de 
veiligheid van omgeving en milieu als invalshoek hebben. Er 
wordt ook met de Brandweer samengewerkt, die vooral 
kijkt naar de wijze waarop brandpreventie en brandbestrij-
ding is geregeld. De Arbeidsinspectie houdt toezicht op de 
beheersing van de risico’s en de veiligheid van werknemers 
en derden op betreffende bedrijfsterreinen.
In het Arbobesluit zijn aanvullende regels opgenomen 
voor bedrijven met vergelijkbare risico’s, die echter niet 
onder het regime van het BRZO vallen. De reden hiervan 
is dat de omvang van de hoeveelheid gevaarlijke stof-
fen geringer is. Er geldt dan een verplichting tot een zgn. 
‘Aanvullende Risicoinventarisatie en -Evaluatie’ (ARIE). Het 
aantal bedrijven dat onder de werkingssfeer van ARIE valt 
is nog niet exact bekend, omdat het nog om betrekkelijk 
nieuwe regelgeving gaat. In 2007 zijn circa 400 potentieel 

3 

Major Hazard Control

‘ARIE-plichtige’ bedrijven aangeschreven. Bij de ARIE ligt 
het toezicht volledig bij de Arbeidsinspectie en geldt een 
informatieplicht naar de collega-toezichthouders van het 
BRZO.
Met de uitvoering van deze taken zijn specialisten met een 
hoog chemisch- en veiligheidstechnisch kennisniveau belast, 
die samenwerken in de AI-directie Major Hazard Control.

De hiervoor omschreven categorieën van bedrijven 
kennen een qua grootte, aanzienlijk scala. Enerzijds 
betreft het grote ondernemingen, soms multinationals, 
soms met meer vestigingen in Nederland, waarbij het 
‘hanteren’ van gevaarlijke stoffen tot de kernactiviteit 
behoort. Dit zijn bijvoorbeeld raffi naderijen en chemi-
sche (proces)industrieën. Deze ondernemingen zijn er 
mee vertrouwd om met vastgelegde systemen voor de 
beheersing van risico’s te werken. De wettelijke systeem-
verplichtingen t.a.v. de beheersing van die veiligheidsrisi-
co’s worden in de eigen bedrijfsvoering geïmplementeerd. 
Het maatschappelijke belang en het eigen belang van deze 
ondernemingen (het continueren van een ongestoorde 
procesvoering) lopen daarmee grotendeels parallel. Aan 
de andere kant zijn er ook de kleinere, minder complexe 
ondernemingen, die bijvoorbeeld installaties hebben die 
grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen bevatten, of die 
grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen op- of overslaan, of 
ondernemingen waarbij het omgaan met deze stoffen niet 
tot de kernactiviteit behoort (bijv. bedrijven met ammoni-
akkoelinstallaties). Hier worden de wettelijke systeemver-
plichtingen nog lang niet altijd als integraal onderdeel van 
de bedrijfsvoering beschouwd en er in opgenomen. 



J A A R P L A N  2 0 0 826

3.2 Ontwikkelingen rond het Besluit risico’s  
 zware ongevallen (BRZO)

Nadat in 2006 de basis voor een verdergaande samen-
werking tussen de BRZO toezichthouders is gelegd, is 
deze in 2007 verder uitgewerkt. Er zijn ten behoeve van 
de uitvoering van het toezicht op het BRZO zgn. regionaal 
bestuurlijke inspectieprogramma’s vastgesteld. In deze 
programma’s is een opschaling van de uitvoerende part-
ners naar zogeheten ‘maatlatorganisaties’ vormgegeven en 
wordt richting gegeven aan aard, omvang en inhoud van 
het toezicht. Deze bestuurlijke inspectieprogramma’s zijn 
landelijk nagenoeg dekkend.
Ter ondersteuning van de uitvoering zijn er procesbeschrij-
vingen gemaakt, is er één uniform toepasbare inspectie-
methode ontwikkeld, alsmede een gezamenlijke database, 
waarin inspectie-informatie wordt gebundeld en waarbij tot 
een gezamenlijk inspectieplan en -rapport wordt gekomen.
De inspecteurs zijn in het hanteren van deze instrumenten 
opgeleid.
2008 is het eerste volledige jaar waarin deze toezichts-
aanpak gestalte krijgt. Daarom zal het effect nog worden 
gemonitord.
Om de ‘opschaling’ en verbetering in het toezicht te bege-
leiden, de gezamenlijk ontwikkelde producten te beheren en 
beleidsmatig de invloed van voortgaande maatschappelijke en 
politieke ontwikkelingen te volgen (en hieop in te spelen) is 
er een zgn. Landelijk regie team BRZO (LAT BRZO) opgericht. 
Hierin participeren de belanghebbende toezichthouders en 
de beleidsdirecties van de betrokken departementen. 
De inrichting van zgn. frontoffi ces in inspectiedomeinen is 
een van die nieuwe ontwikkelingen. De ‘BRZO-plichtige 
bedrijven’ vallen onder meer frontoffi ces. Om er voor 
te zorgen dat de in afgelopen jaren vormgegeven aanpak 
daadwerkelijk een plaats binnen de frontoffi ces krijgt, 
participeert de directie Major Hazard Control in verschil-
lende ontwikkelingstrajecten van frontoffi ces. Andersom 
leidt dit zowel tot het benutten van de in het BeteRZO 
traject ontwikkelde middelen in diverse frontoffi ces, als 
binnen zgn. E-inspecties10). Dit is een goed voorbeeld van 
het benutten van elkaars kennis en kunde. Deze ontwikke-
ling gaat in 2008 onverkort door.
Ten slotte is op basis van de thans nog vrijwillig vorm-
gegeven samenwerking in ‘LAT verband’ en in het kader 
van het traject ‘Vernieuwing Rijksdienst’, een verkenning 
gestart om de samenwerking tussen de toezichthouder 
ook organisatorisch te versterken. Voorstellen daartoe 
worden in 2008 verwacht en aan de verantwoordelijke 
bewindspersonen voorgelegd.

3.3  Activiteiten BRZO en ARIE in 2008

Op dit terrein wordt de prioriteitsstelling door de wet-
geving bepaald. Zowel het BRZO als de ARIE kennen een 
stelsel van grenswaarden, waarmee wordt bepaald of een 
bedrijf onder deze specifi eke wetgeving valt, en daarmee 
onder het bijbehorende toezicht. De risicoprioritering 
wordt dus bepaald op grond van het potentiële effect, dat 
het vrijkomen van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen 
kan hebben. Het BRZO schrijft een jaarlijkse inspectief-
requentie voor, tenzij er in het gezamenlijke inspectiepro-
gramma een andere frequentie is vastgelegd. Om richting 
aan deze prioriteitsstelling te geven is een toezichtmodel 
ontwikkeld en in 2007 geëvalueerd. De BRZO-inspecties 
die in 2008 zullen plaatsvinden zijn op dit toezichtmodel 
gebaseerd. 
Bij de ARIE wordt uitgegaan van een tweejaarlijkse 
inspectiefrequentie. De doelstelling van de Arbeidsinspec-
tie hierbij is, om deze inspecties op een inhoudelijk en 
procedureel kwaliteitsniveau uit te voeren (zoals in het 
ISO-gecertifi ceerde kwaliteitsmanagementsysteem van de 
directie Major Hazard Control is vastgelegd).

Op basis van bovenstaande uitgangspunten zijn de volgende 
activiteiten voorzien:
• De verwerking van de zgn. ‘tweede ronde veiligheidsrap-

porten’ (beoordeling van de in het BRZO verplichte 
rapportages van bedrijven, betreffende de opzet en de 
werking van  veiligheidsbeheerssystemen).

• De uitvoering van periodieke BRZO inspecties, waarbij 
onderhoudsmanagement, de beheersing van de produc-
tie in bedrijven en de naleving van de verplichtingen uit 
de ATEX11) - en PED12) -richtlijn, aandacht zullen krijgen.

• De uitvoering van de zgn. ARIE-inspecties bij de bij de 
Arbeidsinspectie aangemelde ‘ARIE-plichtige’ bedrijven. 

• Het (op grond van het in 2007 uitgevoerde opspo-
ringstraject ‘ARIE-bedrijven’), uitvoeren van verder 
onderzoek naar niet gemelde, maar wel ARIE-plichtige 
bedrijven.

• Het onderzoeken van ongevallen en incidenten en, 
daarop gebaseerd, het uitbrengen van de jaarlijkse 
‘Incidentenrapportage’ ten behoeve van de sector en de 
Tweede Kamer.

Ter ondersteuning van de samenwerking met de andere 
toezichthouders is een nieuwe inspectiemethode ‘NIM-
BRZO’ ontwikkeld, waaraan een geautomatiseerde 
ondersteuning (GIR) is gekoppeld. Eén van de doelstel-
lingen van deze geautomatiseerde ondersteuning is het 
verzamelen van inhoudelijke informatie, op grond waarvan 
de naleving van de BRZO-verplichtingen door categorieën 
van bedrijven landelijk eenduidig kan worden gemonitord. 
In 2008 vindt de eerste opslag van gegevens plaats, zodat 
in de jaren daarna een steeds completer beeld verkregen 
kan worden. 

10) E-inspecties staat voor de ICT-inzet om op elektronische wijze de uitwisseling van gegevens en de samenwerkende inspecties te ondersteunen
11) ATEX is een afkorting van ATmosphère EXplosible (explosieve atmosfeer)
12) PED staat voor Pressure Equipment Directive 
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De verwachte productiecijfers voor MHC  in 2008 zien er als volgt uit: 13)

2008 ARIE  Behandelen Beoordelen Beoordelen Ongeval Overig Periodieke 
 inspecties melding ARIE  KG VR MHC MHC inspecties 

Aantallen producten 92 43 41 40 28 35 211

% Inspectiecapaciteit 10,5 1 1 2,9 15,2 1 67

% Producten 19 9 8 8 6 7 43

13) Deze cijfers kunnen, na afstemming met collega-inspectiediensten, nog enigszins worden bijgesteld
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Oneerlijke concurrentie door arbeidsmarktfraude in Nederland moet worden voorkomen
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4 

Arbeidsmarktfraude

4. 1  Kenmerken taakveld Arbeidsmarkt-
 fraude

De Arbeidsinspectie (AI), directie Arbeidsmarktfraude (AMF), 
houdt toezicht op de naleving van de Wet arbeid vreemde-
lingen (Wav). De Wav is een ‘instrument’ in het kader van de 
regulering van de Nederlandse arbeidsmarkt. De wet bepaalt 
dat werkgevers een tewerkstellingsvergunning nodig hebben 
voor werknemers die afkomstig zijn van buiten de zogehe-
ten ‘Europese Economische Ruimte’ (EER). Hiermee kan de 
(ongewenste) verdringing van het arbeidsaanbod uit Neder-
land en de andere EER-landen worden voorkomen. 
Op 1 mei 2007 is het vrij verkeer voor werknemers uit 
de Midden- en Oost- Europese (MOE-) landen in werking 
getreden, met uitzondering voor werknemers uit Bulgarije 
en Roemenië. Dit betekent dat werkgevers voor deze 
werknemers niet meer over een tewerkstellingsvergun-
ning hoeven te beschikken. Dergelijke veranderingen op 
de arbeidsmarkt kunnen gevolgen hebben voor de inzet 
van de inspectiecapaciteit van de AI. In sommige sectoren, 
zoals de land- en tuinbouw en de bouwsector, is het de 
ervaring van de AI dat veel van de overtredingen van de 
Wav betrekking hadden op het zonder vergunning inzetten 
van werknemers uit de MOE-landen. Nu er voor deze 
werknemers geen tewerkstellingsvergunning meer nodig 
is, is het de verwachting dat het percentage overtredingen 
van de Wav, zeker in voornoemde sectoren, zal afnemen. 
De AI houdt wel vinger aan de pols, om te kunnen waarne-
men in hoeverre werknemers uit de MOE-landen worden 
vervangen door goedkopere arbeidskrachten uit andere 
landen zoals Bulgarije en Oekraïne.

De AI controleert in 2008, naast naleving van de Wav, 
werkgevers op naleving van de Wet minimumloon en 
minimum vakantiebijslag (WML). Deze taak vloeit voort 
uit het fl ankerende beleid dat bij de invoering van het vrij 
verkeer voor werknemers uit de MOE-landen is ingesteld. 
Met sociale partners zijn afspraken gemaakt over samen-
werking bij de handhaving van wet- en regelgeving op 
het terrein van de arbeid (Wav, WML, Waadi, Wet op het 
algemeen verbindend en onverbindend verklaren van cao’s, 
de Arbeidsomstandigheden- en Arbeidstijdenwet). Kern-
punten van de samenwerking zijn het melden van vermoe-
dens van niet-naleving aan de AI, zodat een onderzoek kan 
worden ingesteld. Andere afspraken in dit kader betreffen 
informatie-uitwisseling ten behoeve van de risicoanalyse 
van de AI en de sociale partners, en het geven van voor-
lichting aan werknemers. 
Naast de afspraken met de samenwerkingspartners in het 
kader van de handhaving, ontwikkelen in een aantal secto-
ren werkgevers- en of werknemersverenigingen zelf ook 
activiteiten om werkgevers binnen hun sector te bewegen 
de wet- en regelgeving na te leven. Zo zijn er door de 
agrarische sector, de uitzendbranche en de vlees- en vis-
sector, certifi ceringsystemen ontwikkeld, om ondernemers 
die aan de gestelde normen van certifi cering voldoen, een 
soort keurmerk te geven Dergelijke activiteiten kunnen 
voor de AI aanleiding zijn om de inzet van de inspectieca-
paciteit hierop aan te passen. 

De AI houdt tevens toezicht op de naleving van de Wet 
allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Dit 
geschiedt via het verrichten van onderzoeken naar aanlei-
ding van klachten. 
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De planning voor 2008 is dat de AI circa 10.000 inspecties 
met betrekking tot de Wet arbeid vreemdelingen zal ver-
richten. Bij circa 80% van deze inspecties onderzoekt de AI 
tevens de naleving van de Wet minimumloon en minimum 
vakantiebijslag.
 

4.2 Ontwikkelingen in het taakveld Arbeids 
 marktfraude

Nieuw toelatingsbeleid migranten
Het Kabinet heeft besloten om een nieuw toelatingsbe-
leid voor migranten in te voeren, neergelegd in de notitie 
‘Naar een modern migratiebeleid’ . De huidige 26 zgn. 
verblijfsdoelen worden zodanig gestroomlijnd dat een 
model met vijf zgn. verblijfskolommen ontstaat. Met werk-
gevers die arbeidsmigranten willen laten werken worden 
convenanten afgesloten. Het project tot invoering van dit 
nieuwe beleid is in maart 2007 gestart en het beoogde 
invoeringsjaar is 2009. Bij dit project wordt bekeken hoe, 
met behoud van de arbeidsmarktsturing vanuit Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, de (procedures van) de Wav 
en de Vreemdelingenwet ten aanzien van arbeidsmigranten 
nauwer bij elkaar kunnen aansluiten,. Ter vermindering van 
de regel- en lastendruk wordt naar één loket (frontoffi ce) 
toegewerkt, met een geïntegreerde aanvraag van werk- en 
verblijfsvergunningen en  mogelijkheden tot effi ciencyverbe-
tering in de backoffi ce (IND en CWI). Naar verwachting zal 
in ieder geval de samenwerking tussen AI/AMF en de Immi-
gratie en Naturalisatiedienst (IND) worden geïntensiveerd. 

Handhaving Wet minimumloon en minimum vakan-
tiebijslag (WML)
Vanaf 4 mei 2007 kan de Arbeidsinspectie bij een door haar 
geconstateerde overtreding van de WML een bestuurlijke 
boete opleggen. Ook kan, aan werkgevers die weigeren om 
alsnog het achterstallige loon betalen, een zgn. ‘last onder 
dwangsom’ worden opgelegd. Bij vrijwel elke inspectie 
wordt  op overtreding van de WML geïnspecteerd. Daar-
naast worden alle binnengekomen meldingen m.b.t. moge-
lijke overtreding van de WML onderzocht.
In 2007 is de AI gestart met het opleiden van inspecteurs 
voor de handhaving van de WML. In 2008 worden deze 
opleidingen voortgezet en zal de handhavingsmethodiek, op 
basis van de in 2007 opgedane ervaringen, verder worden 
ontwikkeld. 

Mensenhandel
Het voorkomen en bestrijden van mensenhandel is een 
van de speerpunten van de regering. Een aantal van de 
ministeries heeft gezamenlijk een Nationaal Rapporteur 
Mensenhandel aangesteld en per 1 januari 2005 is een 
nieuw artikel opgenomen in het Wetboek van Strafrecht 
met betrekking tot mensenhandel en uitbuiting. ‘Strafbare 
uitbuiting’ is in dit artikel verbreed van: uitsluitend seksuele 
uitbuiting, naar uitbuiting met betrekking tot arbeid en dienst-
verlening. Deze verbreding betekent dat de AI en de Sociale 
Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) een nadrukkelijker 
rol hebben bij de bestrijding van uitbuiting. De AI is alert op 
uitbuiting en verstrekt signalen hierover aan de SIOD en het 
Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM). 

Notifi catie 
Sinds eind 2005 kunnen grensoverschrijdende dienstverle-
ners ontheffi ng krijgen van de tewerkstellingsvergunning-
plicht, mits zij zich vooraf bij het Centrum voor Werk en 
Inkomen notifi ceren en aan een aantal andere voorwaarden 
voldoen. Deze notifi catieregeling geldt voor dienstverleners 
gevestigd in landen waarvoor vrij verkeer van diensten geldt 
(alle EER-landen) en die gebruik maken van werknemers die 
niet vrij inzetbaar op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn. 
Voor een dienst die bestaat uit het ‘ter beschikking stellen 
van arbeid’ is nog steeds een tewerkstellingsvergunning 
vereist. Bij niet of te laat notifi ceren kan de AI een boete 
opleggen. Nu de MOE-landers sinds 1 mei 2007 vrij zijn 
op de Nederlandse arbeidsmarkt, is het aantal notifi caties 
scherp gedaald. 

Eerste dag melding
In 2006 is de premie-inning sociale verzekeringswetten door 
het UWV aan de Belastingdienst overgedragen en is de 
Melding Sociale Verzekering vervangen door de zogenaamde 
‘Eerste Dag Melding’. Het UWV verstrekt de AI gegevens uit 
de polisadministratie, zodat inspecteurs voor aanvang van 
hun Wav- of WML-onderzoek een totaal overzicht hebben 
van de dienstverbanden bij werkgevers. Met dit overzicht 
kan de AI het onderzoek nog effi ciënter later verlopen. 

Europese ontwikkelingen 
In het kader van effi ciencyverbetering van de handhaving 
op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) maakt SZW afspraken met 
andere Europese landen over gegevensuitwisseling. Deze 
zogeheten Memoranda of Understanding (MOU) zijn 
inmiddels afgesloten met Engeland, Portugal en Slowakije. 
Een MOU met Frankrijk, Polen en Tsjechië verkeert in 
de afrondende fase. Verder zijn besprekingen gaande met 
Duitsland, Roemenië en Bulgarije.

Jaarplancyclus
Samen met de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst en 
de SZW-directie Arbeidsmarktbeleid, werkt de AI-directie 
Arbeidsmarktfraude aan een geïntegreerde jaarplancyclus 
die moet leiden tot een gezamenlijke keuze, prioritering en 
uitvoering van thema’s en projecten. Uitgangspunt is dat de 
partners elkaar in de handhaving van arbeidsmarktfraude 
aanvullen en versterken Door de bewerking en analyse van 
handhavingsinformatie, zoals rapporten, projectverslagen, 
ruwe data, enz. wordt begin 2008 een signaleringsrapport 
opgesteld. Op basis hiervan kunnen beter beredeneerde 
themakeuzes worden gemaakt die in het ‘Handhavingsplan 
Arbeidsmarktfraude’ worden vastgelegd. Na politiek akkoord, 
wordt dit als belangrijke input voor de jaarplannen 2009 van 
AI/AMF, de SIOD en de SZW-directie Arbeidsmarkt gebruikt.

4. 3  Strategie

Sectorgerichte aanpak
In 2008 blijft AI/AMF zich op een sectorgerichte aanpak 
richten. Dit wil zeggen dat via risicoanalyse en aanvul-
lende bronnen, de branches en bedrijven in beeld worden 
gebracht waarop de AI zich primair gaat richten. Door 
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risicoanalyse kan een inschatting worden gemaakt van het 
nalevingsgedrag in een bepaalde sector/bedrijf. Doel is: te 
komen tot een lijst van te inspecteren bedrijven, gerang-
schikt naar de mate van fraudegevoeligheid. In de zgn. 
interventieteams wordt deze methodiek al toegepast. Voor 
de landelijke AMF-projecten wordt hier nog aan gewerkt. 
Achtergrond daarvan is, dat het landelijk verkrijgen van 
actuele en bruikbare bestanden op bedrijfsniveau, die tot 
een adequate analyse moet leiden, meer tijd kost dan van 
te voren was ingeschat. Tot op heden wordt daarom een 
risicoanalyse op sectorniveau uitgevoerd. Ook in 2008 zal 
de AI stevig blijven investeren in het realiseren van een 
landelijke risicoanalyse op bedrijfsniveau. De terbeschik-
kingstelling van de expertise van de SIOD is hierbij een 
noodzakelijke voorwaarde. 

Naast risicoanalyse, zijn politieke toezeggingen medebe-
palend voor de keuze van de te inspecteren sectoren. 
Ook worden resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek 
betrokken in de prioriteitstelling. Zo zal naar aanleiding 
van het rapport ‘Fraude in beeld’, in 2008 een onderzoek 
worden uitgevoerd in de sector computerservice.

Verder wordt in de prioriteitstelling afgestemd met de pri-
oriteiten die de SIOD voor 2008 stelt. Binnen de gekozen 
thema’s/sectoren wordt samengewerkt door het uitwisse-
len van informatie en het afstemmen van onderzoeken. 

Ten slotte spelen signalen van brancheverenigingen een rol 
bij de prioriteitstelling. AI/AMF heeft regelmatig overleg 
met diverse werkgevers- en/of werknemersorganisaties 
in verschillende sectoren. De AI streeft er naar om bij het 
begin van een inspectieproject werkgeversorganisaties 
over het doel ervan te informeren. Indien wenselijk wor-
den na afl oop van een inspectieproject de resultaten met 
de brancheorganisaties besproken. 
Ten gevolge van de invoering van het vrije verkeer voor 
de MOE-landers en het daarmee gepaard gaande fl anke-
rend beleid van SZW, zijn deze contacten verbreed ofwel 
verdiept.

Inbedding van de activiteiten
De handhavingsactiviteiten die AI/AMF verricht, zijn 
ingebed in doorlopende programma’s, specifi eke projec-
ten, regionale projecten, interventieteamprojecten en 
andersoortige samenwerkingsverbanden. Hieronder wordt 
hierop een toelichting gegeven. 

Doorlopende programma’s 
De AI gaat in 2008 starten met het opzetten van meerja-
rige landelijke programma’s. Een programmatische aanpak 
is een standaard werkwijze voor sectoren waar de AI al 
geruime tijd handhavende activiteiten verricht en al in 
redelijke mate kennis bezit over desbetreffende sector. 
Deze gestandaardiseerde werkwijze houdt in dat een 
vaste mix van sturingsinstrumenten wordt ingezet om het 
nalevingsniveau in de sector te vergroten. Voorbeelden zijn: 
het geven van voorlichting, het verrichten van inspecties en 
het maken van afspraken met de sector over de handha-
vingsactiviteiten. 
Ook de bij de AI binnenkomende signalen over onderbe-

taling en illegale tewerkstelling worden, indien zij onder-
zoekswaardig zijn bevonden, zoveel mogelijk meegenomen 
in de lopende landelijke programma’s. Sectoren die in 2008 
voor een programmatische aanpak in aanmerking komen 
zijn de  land- en tuinbouw, de bouw, de horeca, autobedrij-
ven en de detailhandel.

Specifi eke projecten
De AI zal in 2008 aan (bepaalde onderdelen van) een 
aantal sectoren zeer gerichte aandacht besteden. Een 
voorbeeld hiervan is de Chinese horeca, waar het nale-
vingsniveau ondanks intensieve inspectiedruk laag blijft. 
Al in 2007 is tijdens bijeenkomsten van Chinese horeca- 
ondernemers met voorlichtingssessies gestart. 
Tevens bekijkt de AI of zij in 2008 een pilotproject kan 
opzetten, waarin wordt geëxperimenteerd met verschil-
lende vormen van handhavingscommunicatie. Zo kan 
worden vastgesteld welke methodiek het meest effectief is. 
Ook zal de AI voor een aantal branches, waar ondanks 
de interventies de naleving van de wet- en regelgeving 
laag blijft, een specifi ek op hen gericht verslag publiceren, 
waarin naast het bekend maken van de projectresultaten, 
een aantal aanbevelingen worden gedaan om deze bran-
ches meer “Wav proof” te maken. 

Regionale projecten
De AI besteedt tevens capaciteit aan projecten met een 
sterk regionaal karakter. Zo’n project wordt door één of 
enkele teams uitgevoerd en richt zich op fraudegevoe-
lige bedrijfsactiviteiten, die vooral in een bepaalde regio 
voorkomen. 

Interventieteamprojecten
De AI wil in 2008 meer dan voorheen, de interventieteams 
(IT’s) in sectoren laten inspecteren waar veel notoire 
overtreders voorkomen en die alleen effectief kunnen 
worden aangepakt in multidisciplinair verband (bijvoor-
beeld in delen van de horecasector en de detailhandel). 
Daarnaast gaat de AI in 2008 IT’s inzetten om grote bedrij-
ven of ondernemingen op moeilijk toegankelijke locaties 
(havens, industrieterreinen) te inspecteren. 
Partners in de IT’s zijn de Belastingdienst, gemeenten, het 
UWV, de SIOD en de Politie. Naast deze vaste part-
ners werkt de AI incidenteel samen met onder meer de 
Koninklijke Marechaussee, de Voedsel en Waren Autoriteit 
en de Douane. 
Daarnaast wordt deelgenomen aan IT-projecten die door 
andere diensten worden geleid. 
Door in multidisciplinair verband op te treden wordt de 
handhaving gemaximaliseerd. Hiermee wordt beoogd, zo 
snel mogelijk een ‘normconforme situatie’ te bewerkstel-
ligen. Tegelijkertijd wordt vorm en inhoud gegeven aan de 
uitstraling van één slagvaardig optredende overheid. 

Andersoortige samenwerkingsverbanden
Naast de interventieteams, die onder de leiding van de 
‘Landelijke Stuurgroep Interventieteams’ opereren, zal de 
AI in 2008 ook in andere samenwerkingsverbanden blijven 
participeren, zoals de door gemeenten en Belastingdienst 
geïnitieerde ‘vrijplaatstrajecten’. Hoewel de focus van der-
gelijke trajecten niet primair op het belang van de arbeids-



J A A R P L A N  2 0 0 832

markt is gericht, kan de inzet van AI/AMF in voorkomende 
gevallen toch zinvol zijn. Ook wordt regelmatig op ad hoc 
basis samengewerkt met bovengenoemde partners en 
de arbeidsomstandighedendirecties van de AI. Dit laatste 
indien er tijdens inspecties veiligheids- en/of gezondheids-
risico’s worden waargenomen.

Het uitvoeren van de hiervoor beschreven handhavings-
activiteiten, vereist een beleidmatige en operationele 
inbedding. De operationele inbedding wordt in paragraaf 
4.4 beschreven. 

Beleidsmatige inbedding
De AI voert regelmatig overleg met de directies Arbeids-
markt en Arbeidsverhoudingen van het ministerie van 
SZW, die verantwoordelijk zijn voor het functioneren van 
de gehele handhavingsketen op het terrein van de Wet 
arbeid vreemdelingen. Met deze directies zal in 2008 en 
de daarop volgende jaren intensief worden samengewerkt, 
zowel op het terrein van inspectieprogrammering als op 
het gebied van communicatie.

4. 4  Activiteiten Arbeidsmarktfraude in 2008

Bij het bepalen van de prioriteiten gaat AMF uit van de 
doelstelling betreffende het beoogde nalevingsniveau van 
de Wet arbeid vreemdelingen, die in de begroting 2005 van 
het ministerie van SZW is opgenomen: 
 “De regering stelt zich ten doel dat het percentage van 
werkgevers dat overtredingen begaat in het kader van de Wet 
arbeid vreemdelingen, in 2008 is teruggebracht tot minder dan 
15% in de sectoren land- en tuinbouw, horeca, bouw, uitzendbu-
reau’s, schoonmaak en vlees en vis”. 

In het handhavingsprogramma 2007-2010 wordt naar deze 
passage verwezen. Deze doelstelling betekent voor de AI 
dat zij ook in 2008 in de genoemde sectoren blijft inspec-
teren ter bevordering van de naleving van de Wet arbeid 
vreemdelingen. Deze sectoren zullen op basis van een 
‘programma’ worden geïnspecteerd (vastgestelde werk-
wijze, overleg met branches, voorlichting). 
Daarnaast heeft de AI een aantal sectoren geselecteerd op 
basis van de resultaten van in 2007 regionaal uitgevoerde pro-
jecten. Uitgaande van het aantal geconstateerde overtredin-
gen lijkt het zinvol deze sectoren breder te inspecteren. Hier-
bij gaat het om de sectoren/thema’s afvalverwerking/recycling, 
onderhoudsstops, dagblad/folderbezorging en evenementen. 
In 2008 zullen de inspecties bij de detailhandel en in het 
transport worden voortgezet. 
Naast deze sectoren zal de AI ook specifi ek aandacht 
besteden aan stagiairs. De inspecties vinden op basis van 
een landelijk project plaats. 

Daarnaast start ook in 2008 weer een aantal regio-
nale projecten. Hierin worden ondermeer bedrijven op 
bepaalde industrieterreinen gecontroleerd op naleving van 
de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet Minimumloon en 
minimum vakantiebijslag. 

Overzicht: Procentueel bestede inspectiecapaciteit per sector

Risicosectoren Inspectiecapaciteit

Horeca   8,9%
Intermediairs  8,2%
Bouw 6,8%
Detailhandel 5,5%
Land- en tuinbouw 4,3%
Schoonmaakbedrijven 2,7%
Autobedrijven 1,9%
Vlees &  vissector  2,3%
Dagblad- en folderbezorging 1,4%
Transport 1,7%
Evenementen 1,0%
Afvalverwerking/recycling 1,0%

Totaal 46%

In het kader van de interventieteamprojecten heeft de 
Arbeidsinspectie, net als in 2007, voor 2008 de horeca, 
detailhandel en scheepswerven/havens tot zogenaamde 
speerpunt sectoren/branches benoemd.Dit houdt in dat de 
AI bij het initiëren, opzetten en uitvoeren van de IT-projec-
ten in deze sectoren/branches een trekkende rol wenst te 
vervullen. 
Het zgn. Westland Interventieteam (WIT) wordt in 2008 
voortgezet.
Daarnaast start de AI in 2008 interventieteamprojecten op 
de volgende terreinen:
- industrieterreinen 
- vis(verwerking)
- champignonkwekerijen

De samenwerkingspartners zullen in 2008 eveneens 
nieuwe initiatieven ontplooien. De AI zal indien gewenst en 
zinvol aan de projecten deelnemen. 
Voor de inzet in interventieteams en andere samenwerking-
verbanden reserveert de AI circa 38% van de beschikbare 
inspectiecapaciteit voor de aanpak van arbeidsmarktfraude. 
Grofweg de helft van deze capaciteit is al toegewezen aan 
specifi eke teams, voor het resterende deel gebeurt dat in de 
loop van het planjaar, afhankelijk van wat zich voordoet aan 
wensen en ontwikkelingen bij de AI en bij de partners in de 
Landelijke Stuurgroep Interventieteams. 
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Overzicht:  ‘Producten” 

Reactieve signalen
Onderzoeken naar kennismigranten
Samenwerking met de SIOD
Verzoeken van derden 

15080 12% 838 8%

Landelijke AI-projecten en programma’s 55410 46% 5414 52%

Regionale AI-projecten 5220 4% 580 6%

Interventieteams en overige samenwerkingsverbanden 45480 38% 3498 34%

Totaal beschikbare inspectiecapaciteit 121190 100% 10330 100%

}
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Bijlagen
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 Secretaris generaal SZW

 Algemeen directeur AI

Afdeling Informatievoorziening

Afdeling Concernbeleid Afdeling Juridische zaken

Arbodirectie Industrie Directie Major Hazard Control

Arbodirectie Bouw Directie Arbeidsmarktfraude

Arbodirectie Dienstverlening Directie Inspectie ondersteuning

Positionering
De Arbeidsinspectie is een onderdeel van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De AI opereert 
onder de politieke verantwoordelijkheid van de minis-
ter en valt in organisatorisch/ambtelijk opzicht onder de 
Secretaris-generaal. 

Organisatiestructuur
De Arbeidsinspectie omvat drie sectordirecties ten 
aanzien van taakveld arbeidsomstandigheden:  de direc-
ties Industrie, Bouw en Dienstverlening. Daarnaast omvat 
de Arbeidsinspectie de directie Major Hazard Control 
(MHC), de directie Arbeidsmarktfraude (AMF) en de 
directie Inspectieondersteuning. 

Organisatie Arbeidsinspectie

Bij lage1
Onder de algemeen directeur zijn drie stafafdelingen 
gepositioneerd: Concernbeleid, Informatievoorziening en 
Juridische Zaken. 

De Arbeidsinspectie heeft zes vestigingen in het land en 
een hoofdkantoor in Den Haag. De vestigingen bevinden 
zich in Groningen, Arnhem, Utrecht, Amsterdam, Rotter-
dam en Roermond. De vestigingskantoren zijn de thuis-
basis van de inspectieteams van de verschillende direc-
ties. Daar worden tevens de administratieve en andere 
ondersteunende taken vervuld, die samenhangen met de 
werkzaamheden van de inspectieteams.
De directie Inspectieondersteuning bevat de afdelingen 
Binnendienst (administratie en bedrijfsvoering), Expertise-
centrum, Bestuurlijke boetes en Personeelsontwikkeling.

Organigram: organisatie van de Arbeidsinspectie 
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Goede arbeidsomstandigheden dragen bij aan een goed bedrijfsklimaat
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Arbeidsomstandigheden,
toelichting per project

Bij lage2
In dit overzicht wordt inhoudelijk beknopt op de geplande 
inspectieprojecten ingegaan. 
Voor alle projecten zal worden nagegaan welke mogelijk-
heden er zijn om met andere inspectiediensten samen te 
werken. Waar dat al concreet is, is dat hieronder aangege-
ven.

Project onderhoudsstops
Tijdens een zgn. ‘onderhoudsstop’ wijkt de situatie op het 
bedrijfsterrein van de opdrachtgever aanzienlijk af van de 
normale bedrijfssituatie. Een grote hoeveelheid extern 
personeel van (onder)aannemers van verschillende discipli-
nes, moet dan binnen een doorgaans zeer strakke plan-
ning een grote hoeveelheid onderhoudswerk verrichten. 
Een gedegen planning en duidelijke afspraken tussen alle 
betrokkenen, zijn dan een absolute voorwaarde voor het 
op een verantwoorde wijze uitvoeren van de werkzaamhe-
den. Tijdens onderhoudsstops is veelal sprake van verschil-
lende werkgevers, die op één of andere manier met elkaar 
moeten samenwerken. Op grond van de Arbowet dient die 
samenwerking ‘doelmatig’ te geschieden.
Zowel de opdrachtgevers als de (onder)aannemers hebben 
in de afgelopen jaren grote inspanningen verricht om de 
veiligheid tijdens de uitvoering van onderhoudswerkzaam-
heden te vergroten. Het meest aansprekende voorbeeld is 
de certifi cering van de aannemersbedrijven conform VCA. 
Zowel de bedrijven als de betrokken werknemers (VVA) 
dienen zich in dit kader te kwalifi ceren. Uniforme(re) 
richtlijnen bij opdrachtgevende bedrijven leveren aan de 
ene kant tijdwinst op, omdat aan het personeel van de 
aannemers niet telkens weer andere zgn. poortinstructies 

behoeft te worden gegeven. Aan de andere kant worden 
hiermee verwarrende situaties voorkomen en de veiligheid 
op het werk vergroot. Problemen tijdens onderhoudsstops 
worden met name nog veroorzaakt door ontoereikende 
aspecten van de veiligheid en overschrijding van de wet-
telijk toegestane werk- en rusttijden (Arbeidstijdenwet). 
In september 2003 vond tijdens zo’n onderhoudsstop nog 
een ernstig ongeval in de Amercentrale in Geertruiden-
berg plaats waarbij drie doden te betreuren waren. De 
Arbeidsinspectie heeft het onderzoek naar dit ongeval uit-
gevoerd en haar bevindingen in een rapportage vastgelegd. 
Met verwijzing naar de aanbevelingen uit deze rapportage 
en de uitkomsten uit een in 2005 gehouden inspectiepro-
ject, is voor 2008 weer een inspectieproject onderhouds-
stops gepland. Het doel van dit project is versterking van 
de aandacht voor veilige arbeidsomstandigheden en werk 
en rusttijden tijdens onderhoudsstops. 

Project metaal 
In 2008 zal de focus van de inspectieprojecten van de AI 
binnen de metaalsector op de transportmiddelenindu-
strie zijn gericht. Deze sector is al langere tijd niet meer 
geïnspecteerd. Het aantal bij de Arbeidsinspectie gemelde 
arbeidsongevallen in deze bedrijfstak is relatief hoog. Knel-
len, pletten en snijden zijn de belangrijkste ongevaloorza-
ken. Ook scheepswerven (zowel nieuwbouw als reparatie 
en onderhoud) vallen binnen deze sectoren. De risico’s 
zijn er hoog en met de naleving van de wettelijke voor-
schriften is het matig gesteld. 
In de rest van de transportmiddelensector is de situatie 
weer anders: de risico’s zijn er hoog en het nalevingsniveau 
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is onbekend (in het algemeen zien we in de metaalsector 
een laag nalevingniveau).
In 2008 starten twee inspectieprojecten:
• Scheepswerven (nieuwbouw, reparatie en onderhoud)
•  Transportmiddelenindustrie (excl. scheepswerven)

De algemene doelstelling voor deze sectoren in de 
komende vier jaar is: een daling van het aantal bedrijven 
dat in overtreding is. 
Inspectieonderwerpen zijn: machineveiligheid, inrichting 
arbeidsplaatsen en blootstelling aan lawaai en gevaarlijke 
stoffen. De uitwerking hiervan zal op de betreffende secto-
ren zijn toegespitst (zoals: het werken in besloten ruimten 
op scheepswerven.
Aan alle werkgevers in de transportmiddelenindustrie 
(exclusief de Scheepswerven), zal voorafgaande aan het 
inspectieproject een op de branche toegespitste AI-arbo-
brochure worden toegezonden. 

Project broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen 
In 2000 zijn, als onderdeel van een inspectieproject 
‘voeding- en genot middelen’, ondermeer de bakkerijen 
(zowel de industriële als de ambachtelijke) geïnspecteerd. 
Hierbij zijn ondermeer afspraken over de (grenzen van) 
nachtarbeid gemaakt. Naast overschrijding van de wettelijk 
toegestane arbeidstijden, zijn ook blootstelling aan meel-
stof, machinegevaar en problemen met fysieke belasting 
waargenomen. In de sector loopt het zgn. ‘meelstof conve-
nant’. Afgesproken is dat, na beëindiging van het convenant, 
weer inspecties in deze sector zullen worden uitgevoerd. 
Er zullen, naast gesprekken met de verschillende organisa-
ties (werkgevers- en werknemers), voorafgaande aan het 
feitelijke inspectieproject tevens enkele zgn. verkennende 
inspecties worden uitgevoerd.
Het aantal ‘ambachtelijke’ (kleine) bakkerijen is de laatste 
jaren weer toegenomen. Het gaat met name om bakke-
rijen met eigenaren van allochtone oorsprong. 
In de broodfabrieken en de brood- en banketbakkerijen 
zijn, naast enkele specifi eke brancheorganisaties, ook het 
productschap Granen, Zaden en Peulvruchten en het 
Hoofdproductschap Akkerbouw actief. 
De AI wil de stand van zaken betreffende de nachtarbeidpro-
blematiek helder boven tafel hebben. Een tweede doel is het 
in kaart brengen van de volgende risico’s: werken met gevaar-
lijke stoffen (blootstelling aan meel en additieven, explosiege-
vaar en opslag), machine(on)veiligheid, fysieke belasting (tillen, 
duwen, trekken, repeterende handelingen en werkhouding).
 
Project koek- en snoepsectoren
In 2004 en 2005 zijn, als onderdeel van een project 
voeding- en genotmiddelen, ondermeer de suikerver-
werkende- en de suikerwerk en chocoladeverwerkende 
industrie (koek en snoep) geïnspecteerd. Het totaal van 
het aantal in Nederland gevestigde bedrijven, waar niet 
alles in orde is, bedraagt gemiddeld zo’n 50%. De koek- en 
snoepsector scoort slechter, met 60-75% van de bedrijven 
waar de arbeidsomstandigheden niet in orde zijn. 
Tijdens de eerdere projecten bleek dat geluidbelasting 
een belangrijk risico was. Andere ernstige risico’s zijn: 
machine(on)veiligheid, ondoelmatige inrichting van arbeids-
plaatsen en fysieke belasting. 

In 2007 is het in de koek- en snoepsector afgesloten 
arboconvenant afgelopen. Er is afgesproken dat enige tijd 
na beëindiging van het convenant er weer inspecties in de 
sector uitgevoerd zullen worden.
De AI wil met het inspectieproject bereiken dat het aantal 
overtredingen in de koek- en snoepsector tenminste in lijn 
wordt gebracht met het gemiddelde in het gehele Neder-
lands bedrijfsleven. 
In de tweede helft van 2008 zal een inspectieproject in 
deze branche starten. De AI-branchebrochure, die vooraf 
in de sector wordt gedistribueerd, zal het uitgangspunt 
voor de inspecties zijn. 
Daarnaast zal het inspectieproject zich op de volgende 
aangetroffen risico’s richten: fysieke belasting (tillen, duwen, 
trekken, repeterende handelingen en werkhouding), machi-
neveiligheid, schadelijk geluid, werken met gevaarlijke stof-
fen (blootstelling aan meel/additieven, AtTEX en opslag) en 
werkdruk.

Project betonindustrie
In 2000 en 2001 zijn twee inspectieprojecten uitgevoerd in 
de betonmortel- en betonproductenindustrie. Het beeld 
dat daaruit was ontstaan, was niet zo positief. Het totaal 
van het aantal in Nederland gevestigde bedrijven, waar niet 
alles in orde is, bedraagt gemiddeld zo’n 50%. De sector 
scoort aanzienlijk slechter, met 70-90% van de bedrijven 
waar de arbeidsomstandigheden niet in orde zijn. Het ging 
hierbij om de beoordeling van de blootstelling aan res-
pirabel kwarts, blootstelling aan schadelijk geluid, fysieke 
belasting en veiligheid in brede zin. 
Sinds 2002 is in deze sector niet meer structureel de 
vinger aan de pols gehouden. 
De AI wil met het inspectieproject bereiken dat het aantal 
overtredingen in de betonindustrie tenminste in lijn wordt 
gebracht met het gemiddelde in het gehele Nederlands 
bedrijfsleven. 
Eind 2007, begin 2008 wordt door de Arbeidsinpectie een 
arbo-branchebrochure voor deze sector gerealiseerd. 
Deze wordt begin 2008 aan alle betonbedrijven gedistri-
bueerd. De onderwerpen die o.a. in de brochure worden 
behandeld zijn: algemene veiligheid en blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen, fysieke belasting en geluid. Minimaal een 
half jaar, maximaal een jaar na verspreiding van de bro-
chure, wordt een inspectieproject in de betonmortel- en 
de betonproductenindustrie uitgevoerd.
De inspectieonderwerpen zijn in principe dezelfde als die 
in de brochure: veiligheid (in brede zin), fysieke belasting; 
schadelijk geluid en gevaarlijke stoffen. De defi nitieve 
keuze van de inspectieonderwerpen is afhankelijk van de 
acties die de branche op voornoemde aspecten onder-
neemt en zal in overleg met de bij de brochure betrokken 
AI-specialisten en werkgevers en werknemers worden 
bepaald. 

Project Kernenergiewet (KEW)/ioniserende straling
Bij het toezicht op ‘toepassers’ en gebruikers van stra-
lingsbronnen en -toestellen, zal nog meer naar de gevaren 
en risico’s hiervan worden gekeken. Hiertoe is er voor de 
Kernenergiewet (KEW) een nadere beoordeling gemaakt 
van de binnen de AI bestaande categorie-indeling voor zgn. 
KEW toepassingen. Op grond van de ingeschatte ‘gevaar-
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zetting’ zijn de verschillende toepassingen van hoog naar 
laag risico ingedeeld. Een potentieel risico is de combinatie 
mate van ‘nalevingsniveau’ versus het type KEW toepas-
sing. 
Voor de komende vier jaar zal de Arbeidsinspectie 
projecten uitvoeren die op zgn. hoog risico toepassingen 
zij gericht. Het KEW toezicht zal zich daarbij met name 
richten op het zgn. Niet-Destructief-Onderzoek (NDO) 
op locatie. 
De aanpak van (blootstelling aan) ioniserende straling is 
een belangrijk thema in de samenwerking tussen Arbeids-
inspectie en Vrom-inspectie.

Project Veiligheid op Tankschepen (VBT)
Het toezicht op het oude ‘Veiligheidsbesluit Tankschepen’ 
(tegenwoordig: ‘ Repareren aan, op en in tankschepen’) 
dient te worden gerevitaliseerd. In 2007 start een hier een 
inspectieproject, dat doorloopt t/m 2009. Uit de resul-
taten van een recent VBT project en afstemming met de 
SZW-beleidsdirectie blijkt dat beter en meer toezicht is 
geboden. 
In 60% van de gevallen blijkt dat voor aanvang van werk-
zaamheden in besloten ruimten en ladingtanks, geen 
controlemetingen naar aanwezige resten van gevaarlijke 
stoffen en gassen worden uitgevoerd. Ook blijkt dat de 
bedrijven slechts een zeer beperkte kennis hebben van de 
omstandigheden en voorwaarden waaronder (veilig) moet 
worden gewerkt.
Het doel van het inspectieproject is het intensiveren van 
het toezicht op dit soort risico’s. Voor dit specifi eke soort 
toezicht zijn in 2007 al twee extra inspecteurs opgeleid.

Inspectieonderwerpen zijn: het werken in ladingtanks en 
andere besloten ruimten.

Project slachterijen en vleesverwerkende sectoren 
(pilot 2008)
In het kader van het landelijk geïnitieerde project ‘Vernieu-
wing toezicht’, zal de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) 
vanaf begin 2008 een pilot-inspectieproject in Noord-Bra-
bant opstarten. Hier zullen de rijksinspectiediensten (waar-
onder de Arbeidsinpectie), in samenwerking met gemeenten 
en provincie, via pilots het gezamenlijk toezicht inrichten.
Afhankelijk van de ontwikkelingen bij de voorbereidingen 
van de pilot, zal een aantal vleesverwerkende bedrijven in 
die omgeving worden geselecteerd, die onderdeel van de 
pilot zullen zijn.

Inspectieprogramma Bouwlocaties
In de bouwsector worden twee standaard werkwijzen 
gehanteerd. 
In het eerste geval zoeken inspecteurs in principe zelf de 
te inspecteren bouwlocaties op. Zij inspecteren en handha-
ven daarbij op de in het projectplan aangegeven onder-
werpen. Daarnaast inspecteren zij op direct en ernstig 
beboetbare feiten. Een belangrijk doel van deze inspecties 
is het genereren van ‘handhavingsdruk’. 
Het waarnemen van bepaalde (ernstige) tekortkomingen 
kan aanleiding zijn om naar ‘systeemniveau op te schalen’. 
De situatie op de bouwplaats is dan aanleiding om naar de 
tekorten in de arbozorg op managementniveau te kijken. 

Tijdens de uitvoering van het inspectieprogramma kan 
zo nodig via een campagne in korte tijd extra aandacht 
aan specifi eke onderwerpen worden besteed. Derge-
lijke campagnes zijn bedoeld om bepaalde problematiek 
nadrukkelijker voor het voetlicht te brengen. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de actualiteit van de problematiek. 
Voorbeelden hiervan zijn: de begaanbaarheid van bouwter-
reinen, de preventie van lawaaidoofheid en/of de gevaren 
van het gebruik van bouwliften.

De tweede standaardwerkwijze is de zgn. ‘systeeminspec-
tie’. Tekortkomingen die op bouwlocaties zijn waargeno-
men, worden op het vestigingsadres van de hoofdaan-
nemer besproken en gehandhaafd. Het gaat daarbij niet 
alleen om de tekortkomingen die op de bouwplaats zijn 
aangetroffen, maar ook om thema’’s als: preventie, samen-
werking en coördinatie met onderaannemers en toezicht 
op en instructie van werknemers. 

Eind 2007 is de arbo-branchebrochure ‘Bouwplaatsen’ 
verschenen, waarin onder andere de onderwerpen die in 
het inspectieprogramma Bouwlocaties aan de orde komen 
worden behandeld . Ook de zgn. ‘systeemeisen’ komen in 
de brochure aan bod. 

Inspectieonderwerpen in het inspectieprogramma Bouw-
locaties zijn:
• Het bouwproces;
• De inrichting van arbeidsplaatsen, valgevaar, aanrijdgevaar, 

de begaanbaarheid van bouwterrein,het getroffen kunnen 
worden door vallende of omvallende voorwerpen;

• Blootstelling aan gevaarlijke stoffen: kwarts, asbest, oplosmid-
delen, dieselmotoremissies (DME) en houtstof;

• Fysieke belasting;
• Geluidsbelasting;
• Arbeidsmiddelen;
• Persoonlijke beschermingsmiddelen.

(Mede) in het licht van de frontoffi ce Bouw(inspecties), 
waarbij de AI de regie voert, wordt nagegaan op welke 
wijze de samenwerking met Vrom-inspectie kan worden 
versterkt.

Asbestketenproject
Bij de verwijdering van asbest spelen diverse actoren een 
rol. Om de kwaliteit van het toezicht te verbeteren, wordt 
in samenwerking met andere toezichthouders (Vrom-
inspectie, provincies, gemeenten, waterschappen, Inspectie 
Verkeer en Waterstaat, Inspectie Werk en Inkomen) nage-
gaan hoe de ketenbenadering kan worden versterkt.

Asbest-rechercheproject
In samenwerking met andere toezichthouders worden 
strafrechtelijke onderzoeken ingesteld in situaties waar 
misstanden worden vermoed. Deze onderzoeken maken 
deel uit van het Handhavingsarrangement 2008 tussen het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het 
Openbaar Ministerie.
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Inspectieprogramma asbest
Met betrekking tot asbest zijn in het verleden diverse 
specifi eke projecten uitgevoerd. Daarbij werden enerzijds 
steekproefsgewijs meldingen onderzocht (ten koste van 
het merendeel van de inspectiecapaciteit) en werd ander-
zijds aandacht besteed aan de zgn. asbestketen: puinbre-
kers, opslag in gemeentedepots, etc. 
Jaarlijks ontvangt de AI circa 30.000 asbestmeldingen, 
afkomstig van circa 300 asbestverwijderingsbedrijven. 
Daarvan worden er jaarlijks circa 1200 steekproefsgewijs 
onderzocht. Dat zijn er gemiddeld vier per in deze bran-
che opererend bedrijf.

Project dakdekken en bouwen van dakconstructies
Deze sector omvat circa 2.300 bedrijven. In deze bedrijven 
werken ongeveer 22.000 werknemers. 
In 2003 is een project ‘rietdekken’ van daken uitgevoerd. 
Verder zijn er sinds het jaar 2000 geen specifi eke projec-
ten met betrekking tot het dekken van daken uitgevoerd. 
Naast valgevaar vormen fysieke belasting, brandgevaar en 
blootstelling aan toxische stoffen belangrijke beroepsrisi-
co’s. 
In 2008 zal deze sector specifi ek worden geïnspecteerd. 
In verband met een verhoogd risico op het ontstaan van 
brand tijdens dakdekwerkzaamheden, zal tevens aandacht 
worden besteed aan noodmaatregelen om de schade 
te beperken en zich tijdig in veiligheid te kunnen stellen 
(bedrijfshulpverlening). 

Ook tijdens de reguliere inspecties in de bouw zal aan-
dacht worden besteed aan de dakdeksector. 
Waar mogelijk wordt samenwerking gezocht met andere 
toezichthouders, zoals de Vrom-inspectie.

Inspectieonderwerpen in het project ‘Dakdekken en bou-
wen van dakconstructies’ zijn:
• Fysieke belasting en werkhouding;
• Valgevaar;
• De aanwezigheid van acuut gevaarlijke stoffen, brandgevaar 

en bedrijfshulpverlening
• De inrichting van de arbeidsplaats

Project stratenmaken
Stratenmakers zijn aan forse fysieke belasting onderhevig. 
In 2003 en 2006 zijn specifi eke inspectieprojecten met 
betrekking tot stratenmakers uitgevoerd, waarbij fysieke 
belasting een belangrijk inspectieonderwerp was. Met de 
branche zijn inmiddels afspraken gemaakt over machinaal 
bestraten. Hiermee wordt fysieke overbelasting aanmer-
kelijk verminderd. Opdrachtgevers spelen hierbij een 
belangrijke rol. Inmiddels is de AI-arbobranchebrochure 
‘Arbeidsrisico’s in de bestratingsbranche’ verschenen en 
aan de bedrijven gedistribueerd. Behalve informatie over 
de belangrijkste arborisico’s, bevat de brochure informa-
tie over de verplichtingen van de werkgever en de wijze 
waarop de AI inspecteert.

Naast fysieke belasting lopen stratenmakers het risico op 
‘stofl ongen’ door blootstelling aan kwarts bij het zagen van 
stenen. 
De hulpmiddelen die in het kader van het convenant bouw 

zijn ontwikkeld, moeten in de branche worden toegepast.
Om belang van machinaal bestraten en het gebruik van 
stofarm gereedschap bij de branche onder de aandacht te 
blijven brengen vindt in 2008 opnieuw een project ‘Stra-
tenmaken’ plaats. 

De inspectieonderwerpen zijn: 
• Fysieke (over)belasting; 
• Blootstelling aan Kwarts.

Project schilderen
De schildersector omvat circa 9.400 bedrijven met circa 
77.500 werknemers.
In het verleden is een aantal specifi eke projecten in deze 
sector uitgevoerd, waarbij de blootstelling aan gevaarlijke 
stoffen een belangrijk onderwerp was. Langdurige bloot-
stelling aan oplosmiddelen kan tot hersenbeschadiging 
leiden. Voor het binnenschilderen is oplosmiddelhoudende 
verf daarom niet langer toegestaan. Om na te gaan of dit 
verbod voldoende wordt nageleefd, wordt in 2008 een 
specifi ek project in deze sector uitgevoerd. Naast het 
verbod op toepassing van oplosmiddelhoudende verf zal, 
omdat dit voor schilders een groot beroepsrisico vormt, 
ook op valgevaar worden geïnspecteerd.

De inspectieonderwerpen zijn: 
• Blootstelling aan gevaarlijke stoffen (w.o. blootstelling aan 

oplosmiddelen);
• Valgevaar.

Project sociale werkvoorziening (SW)
Deze sector omvat  90 bedrijven met circa 100.000 
werknemers, veelal werkzaam in risicovolle situaties, zoals 
hout- en metaalbewerking, groenvoorziening, etc. Uit 
inspecties die in 2006 in alle SW-bedrijven zijn uitgevoerd, 
bleek weliswaar dat het aantal overtredingen vergeleken 
met een eerder project in 2003/2004 was afgenomen, 
maar dat bij een beperkt aantal bedrijven nog steeds 
sprake is van  een groot aantal overtredingen (ten aanzien 
van de arbeidsomstandigheden en onvoldoende toezicht 
op de werknemers). Dit klemt des te meer omdat het 
een kwetsbare groep betreft, die op basis van medische of 
sociale indicatie aan de zorg van de sociale werkvoorzie-
ning zijn toevertrouwd en daarom op veilige werkomstan-
digheden en optimaal toezicht moet kunnen vertrouwen. 
De toenmalige staatssecretaris van SZW noemde tijdens 
een begin 2007 gehouden kameroverleg, de uitkomsten 
van dit project onacceptabel. Hij kondigde aan dat in 2008 
opnieuw zou worden geïnspecteerd, waarbij de focus 
vooral op de achterblijvers binnen de sector zal worden 
gericht. 
Daarnaast heeft de Arbeidsinspectie eind 2007 een 
specifi eke arbo-branchebrochure voor de SW-sector 
ontwikkeld, die naar alle bedrijven in de sociale werkvoor-
ziening is verzonden. De brochure bevat informatie over 
de belangrijkste arborisico’s die in deze sector voorko-
men. Daarnaast bevat de brochure o.a. informatie over de 
verplichtingen van de werkgever en de gang van zaken bij 
inspecties. Deze brochure zal mede het uitgangspunt voor 
voornoemd inspectieproject vormen. 
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Algemene doelstelling van het inspectieproject is: het verder 
te stimuleren van de ‘zelfwerkzaamheid’ van de branche van 
de (verbetering van de) arbeidsomstandigheden. Daarnaast 
worden - met name - de notoire achterblijvers via een strin-
gent  handhavingsbeleid gestimuleerd om een stevige inhaal-
slag te maken m.b.t. de naleving van de Arbowet. De focus 
ligt daarbij vooral op machineveiligheid. Daarnaast is ook de 
kwaliteit van bedrijfshulpverlening een inspectiethema. Dit 
als uitvloeisel van de toezegging aan de Tweede kamer dat 
op dit punt extra aandacht zal worden besteed in sectoren 
waar zich kwetsbare groepen bevinden.
Over de thema’s ‘brandveiligheid’ en ‘bedrijfshulpverlening’ 
wordt afstemming gepleegd tussen de Arbeidsinspectie en 
de Vrom-Inspectie.

Project praktijklokalen voortgezet- en middelbaar 
beroepsonderwijs
Vorige inspectieprojecten gaven een zorgelijk beeld te 
zien waar het om machineveiligheid in praktijklokalen op 
scholen gaat. Tijdens een Algemeen Overleg Arbo van de 
vaste Tweede Kamercommissie-SZW, heeft de staatsecreta-
ris toegezegd dat de Arbeidsinspectie in 2008 opnieuw een 
aantal inspecties op dit terrein zal gaan uitvoeren. Naast het 
hoge risico bij de technische vakken (o.a. hout- en metaal-
bewerking) zijn er in het voortgezet onderwijs ook andere 
vakken, zoals de praktijklessen natuur- en scheikunde, 
waarbij er door het werken met- en de aanwezigheid van 
chemicaliën en specifi eke apparatuur, een verhoogd risico is 
voor leerlingen en docenten. Door allerlei ontwikkelingen 
in het onderwijs, zoals ontwikkeling van zgn. ‘techniekplei-
nen’ en ‘science labs’, komt het steeds vaker voor dat een 
verscheidenheid aan activiteiten in één praktijklokaal plaats-
vindt. Voorbeelden daarvan zijn metaalbewerking in combi-
natie met houtbewerking, of scheikunde- in combinatie met 
natuurkundeproeven. Hierdoor kunnen er complexe situa-
ties ontstaan die de aanpak van de risico’s gecompliceerder 
maken. De AI had eind 2007 een specifi eke arbo-branche-
brochure in voorbereiding die op het voortgezet onderwijs 
en de MBO-sector (voorheen BVE-sector) is gericht. Hierin 
wordt o.a. informatie gegeven over de belangrijkste risico’s 
en over de verplichtingen van de werkgever in de sector. De 
brochure zal direct na realisatie aan alle betrokken onder-
wijsinstellingen worden gedistribueerd, zodat deze zich goed 
op de inspecties kunnen voorbereiden. 

De doelstelling van dit inspectieproject is het terugdrin-
gen van de belangrijkste arborisico’s in het voortgezet- en 
middelbaar beroepsonderwijs, zoals  de veiligheidsrisico’s 
bij het werken met gevaarlijke machines en de risico’s van 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Doelgroepen zijn zowel 
de docenten als leerlingen in het voortgezet onderwijs, die 
werkzaamheden en proeven verrichten in laboratoria, metaal-
, electro- en houtbewerkingslokalen en schei- en natuurkun-
depraktijklokalen. Leerlingen vallen, voor zover zij activiteiten 
verrichten die vergelijkbaar zijn met reguliere arbeid, namelijk 
ook onder de werkingssfeer van de Arbowet.
Een tweede doelstelling is: de zelfwerkzaamheid bij de 
betrokken onderwijssectoren en brancheorganisaties sti-
muleren, analoog aan de ‘geest’ van de herziene Arbowet. 
Het project wordt met de Inspectie van het Onderwijs 
afgestemd.

Project afvalinzameling
De afvalinzameling betreft de eerste schakel in de zgn. ‘afval-
keten’. In de afgelopen jaren is uitgebreid in enkele andere 
schakels van deze keten geïnspecteerd, zoals in 2005 bij 
afvalsorteerbedrijven en in 2007 bij afvalverwerkingsbedrij-
ven (verbranding, compostering en afvalstortplaatsen).
In de afvalinzameling vinden relatief veel ongevallen plaats 
en de sector wordt door een grote variatie aan arbeidsri-
sico’s gekenmerkt, zoals knel- en pletgevaar, machineveilig-
heid, aanrijdgevaar, valgevaar, fysieke belasting en blootstel-
ling aan lawaai, gevaarlijke stoffen en biologische agentia. 
In het inspectieproject Afvalinzameling zal de focus op 
de volgende afvalstromen worden: gericht huisvuil, GFT, 
papier, textiel, glas en klein chemisch afval. In de periode 
1997 -2000 heeft de AI al een inspectieproject aan huis-
vuilophaalwagens gewijd, waarbij op fysieke belasting van 
de beladers en veiligheid van de voertuigen is geïnspec-
teerd. De conclusie destijds was, dat er de noodzaak was 
om hier na een aantal jaren nogmaals te gaan inspecteren, 
om zo een blijvend effect te creëren. In de andere afval-
stroom-sectoren (m.n. papier, textiel, glas) heeft de AI nog 
niet systematisch geïnspecteerd. Afvalstromen uit bedrij-
ven (sloop-, bouw- en ziekenhuisafval) worden niet in dit 
project meegenomen. 

Doelstelling van het project is het terugdringen van de 
volgende arborisico’s bij de doelgroep: blootstelling aan 
lawaai en gevaarlijke stoffen (waaronder dieselmotoremis-
sie), fysieke (over)belasting en veiligheidsrisico’s De doel-
groep omvat zowel werknemers van commerciële-, als van 
gemeentelijke bedrijven. Ook werknemers die werken bij 
inzameldepots waar burgers het afval kunnen aanbieden, 
vallen onder de doelgroep.

Een tweede doelstelling is: de zelfwerkzaamheid bij de 
betrokken bedrijven, instellingen en brancheorganisaties 
stimuleren, analoog aan de ‘geest’ van de herziene Arbowet. 

Het project zal, in verband met de toekomstige samenwer-
king in de front offi ce voor de afvalsector, met de Vrom-
Inspectie worden afgestemd. 

Project geestelijke gezondheidszorg 
De belangrijkste arborisico’s die in deze sector voorko-
men zijn de psychosociale belasting (vooral agressie & 
geweld), te hoge werkdruk en fysieke (over)belasting. Dit 
waren ook de hoofdonderwerpen van het in de sector 
afgesloten arboconvenant. 
Uit de convenantsonderzoeken komt naar voren dat ruim 
de helft van de werknemers in deze sector te maken heeft 
met bovenmatige emotionele belasting en dat 37% van 
de medewerkers het afgelopen jaar met serieuze bedrei-
gingen op het werk werd geconfronteerd (afkomstig van 
cliënten en patiënten). 
Binnen het kader van dit convenant is een aantal hulpmid-
delen ontwikkeld om de lichamelijke overbelasting van 
werknemers terug te dringen. 

In een vorig inspectieproject (2004) is geconstateerd dat, 
ondanks de toegenomen aandacht voor arbo-en ver-
zuimbeleid binnen de sector, toch nog een kwart van de 
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onderzochte instellingen structureel te kort schoot. ‘Op 
papier’ was het beleid veelal wel aanwezig, maar de daarbij 
behorende maatregelen (zoals het tegengaan van agres-
sie en geweld) waren vaak nog niet tot op de werkvloer 
doorgedrongen. Zorgwekkend was dat bij alle onder-
zochte instellingen waar intramurale zorg aan demente 
en bejaarde psychiatrische patiënten werd verleend, 
nog overtredingen betreffende fysieke belasting werden 
geconstateerd. Overigens zijn er qua risico’s - zoals fysieke 
belasting - grote verschillen tussen de extramurale zorg 
(RIAGG’s, crisisdiensten e.d.) en de intramurale GGZ-zorg. 
In de projectopzet wordt hier rekening mee gehouden. In 
de intramurale zorg zal specifi ek aandacht worden besteed 
aan de minst mobiele patiënten, die de meeste zorg vra-
gen. In de extramurale zorg zal, met name in de versla-
vingszorg, het accent liggen op: maatregelen tegen agressie 
en geweld, de kwaliteit van de bedrijfshulpverlening en de 
blootstelling aan biologische agentia.
Doelstelling van het project is: het verder terug dringen 
van voornoemde arborisico’s bij de verschillende doel-
groepen. Tevens zal worden onderzocht of en in hoeverre 
de sector de eigen arbo- verantwoordelijkheid verder 
heeft opgepakt en of het niveau van de naleving, vergele-
ken met het  inspectieproject in 2004, is verbeterd. Op 
basis van deze resultaten zal, mede ter borging van de 
reeds in het arboconvenant bereikte resultaten, de ‘zelf-
werkzaamheid’ van de sector verder worden gestimuleerd.

Project autoschadeherstelbedrijven . 
In het arboconvenanten-traject ten aanzien van de mobi-
liteitsbranches (dat in 2006 is afgesloten) is bij autoscha-
deherstelbedrijven ondermeer aandacht besteed aan de 
fysieke en psychische belasting, de geluidsbelasting en 
het organiseren van een vorm van zgn. ‘arbozorgstruc-
tuur’. Naast deze onderwerpen, zijn er in deze sector ook 
andere belangrijke arborisico’s, zoals: blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen, brand- en explosiegevaar, blootstelling 
aan dieselmotorenemissie (DME) en machine(on)veiligheid. 
Uit inspectieprojecten bij vergelijkbare branches, zoals 
garagebedrijven en bandenservicebedrijven, bleek dat 
vooral veel overtredingen zijn waargenomen betreffende 
arbeidsmiddelen en de inrichting van arbeidsplaatsen. 
Omdat bij autoschadeherstelbedrijven een grote diversi-
teit aan arbeidsmiddelen aanwezig is (zoals pneumatisch 
handgereedschap, hefbruggen schuurapparaten en spuit-
cabines), is het de inschatting dat ook hier de nodige 
arboproblematiek zal voorkomen. 
Bij bedrijven die vooral personenauto’s en bedrijfswagens 
(zoals bestelbussen en lichte vrachtauto’s) herstellen en 
spuiten, mogen - in het kader van de vervangingsplicht 
voor vluchtige organische stoffen (VOS) - uitsluitend nog 
watergedragen lakken te worden toegepast. Bij truckbe-
drijven wordt echter nog regelmatig met niet-watergedra-
gen lakken gewerkt.

In 2007 door de AI de brochure ‘Arborisico’s in de auto-
schadeherstelbranche’ gepubliceerd en naar alle betrokken 
bedrijven verzonden. De hierin opgenomen informatie (o.a. 
over de belangrijkste arborisico’s in de branche) vormt 
mede de grondslag voor de ontwikkeling en uitvoering van 
dit inspectieproject.

Een van de doelstellingen van het project is nagaan of de 
bedrijven de afspraken uit het arboconvenant ook daad-
werkelijk nakomen. Een van de vragen daarbij is, of de 
branche zich bewust is van de risico’s van geluidsbelasting 
en of er voldoende maatregelen zijn of worden genomen 
om de geluidsbelasting terug te  dringen. Datzelfde geldt 
voor afspraken die zijn gemaakt om de fysieke en de psy-
chische belasting terug te dringen. 
Het project is er tevens op gericht om de risico’s ten 
aanzien van de bloostelling aan gevaarlijke stoffen (w.o. 
DME) en het risico van explosiegevaar te beperken en de 
kwaliteit van de arbeidsmiddelen te verbeteren. 

Met de branche zullen afspraken worden gemaakt om de 
zelfwerkzaamheid en ‘arbozorgstructuur’ op een structu-
reel hoger plan te brengen. 
 
Project beveiligingsbedrijven 
Met regelmaat zijn er serieuze signalen en berichten dat 
werknemers in de beveiligingsbranche aan agressie en 
geweld bloot staan, zowel verbaal als (soms ook) fysiek. In 
2003 is een inspectieproject uitgevoerd waarin dit beeld 
is bevestigd. Klachten die van de beveiligingsmedewerkers 
zelf bij de Arbeidsinspectie binnenkomen zijn veelal van een 
andere orde. Hierbij gaat het vooral om de inrichting van de 
werkplek, de uitrusting bij het uitvoeren van de taken, het 
solistische werken en de te lange werktijden. 
Er is sprake van een sterke groei van het aantal beveili-
gingsbedrijven. Een vrij groot deel hiervan is geen lid van de 
brancheorganisatie. Vanwege de grote concurrentie binnen 
de branche, wordt niet of onvoldoende rekening gehouden 
met de voorschriften uit de Arbo- en de Arbeidstijdenwet. 
Ondanks het feit dat er een specifi ek arboconvenant voor 
de branche is afgesloten (waarbij de nadruk op psychoso-
ciale belasting, zoals agressie & geweld en werkdruk lag), 
wordt in het beleidsplan 2007-2009 van de brancheorgani-
satie geen aandacht aan arbeidsomstandigheden besteed. 
Door het opnieuw uitvoeren van inspecties in de sector in 
2008, wordt beoogd om het thema ‘arbeidsomstandigheden’ 
hoger op de agenda’s van de branche en de bedrijven te krij-
gen. Tevens zal door de Arbeidsinspectie in 2008 een voor de 
branche specifi eke arbo-brochure worden ontwikkeld.
Het project is er primair op gericht om de (preventieve) 
aandacht voor agressie en geweld binnen de bedrijven te 
intensiveren. Daarbij zal tevens worden gecontroleerd 
of de afgesproken maatregelen ook daadwerkelijk wor-
den toegepast en of deze het gewenste effect sorteren. 
Daarnaast zullen de inspecties op het verbeteren van de 
arbeidsomstandigheden op locatie zijn gericht (ondermeer 
qua uitrusting, persoonlijke beschermingsmiddelen en 
communicatiemiddelen) en op verbetering van de naleving 
van de Arbeidstijdenwet. 
Vanzelfsprekend zal ook worden nagegaan in hoeverre de 
afspraken uit het arboconvenant worden nagekomen en 
geëffectueerd. 

Project ambulancezorg 2008
De ambulancezorg is een sector die met aanzienlijke 
arbeidsrisico’s te maken heeft. Dit heeft onder andere 
te maken met de aard van het werk en de omstandighe-
den waaronder het werk moet worden gedaan. Fysieke 
belasting (o.a. tillen, duwen, trekken onder vaak moeilijke 
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omstandigheden) en psychosociale belasting (o.a. werkdruk, 
agressie, onveiligheid en traumatische ervaringen) zijn de 
belangrijkste arbeidsrisico’s in de ambulancezorg. Uit de 
eindevaluatie van het ‘Arboconvenant Ambulancezorg’ 
(dat in 2006 is afgesloten) blijkt dat er de laatste jaren een 
aantal maatregelen is genomen, die tot vermindering van 
het (hoge) ziekteverzuim en een afname van de fysieke en 
psychische belasting hebben geleid. Een voorbeeld hiervan is 
de introductie van zgn. ergocoaches en bedrijfsopvangers bij 
traumatische ervaringen. Toch blijkt dat de invoering en met 
name de borging hiervan nog niet sectorbreed is uitgevoerd. 
Met de sector is destijds afgesproken, dat na afl oop van het 
convenantstraject een inspectieproject zou worden uitge-
voerd, met als doelen: toetsing in hoeverre de afspraken zijn 
nagekomen en stimulatie van de sector tot adequate invul-
ling van hun arbozorgsysteem. 
Het inspectieproject  is er verder op gericht om de arborisi-
co’s ten aanzien van de fysieke en psychosociale belasting te 
reduceren en om het  nalevingsniveau van de sector verder te 
vergroten. Als referentiekader hierbij dienen ondermeer afspra-
ken die in het kader van het arboconvenant zijn gemaakt.

Project vakantiewerk 2008
In 2008 zullen in een aantal sectoren, waar veel kinderen en 
jeugdigen in hun vakanties werkzaam zijn, weer inspecties 
worden uitgevoerd. De sectoren die hiervoor in aanmerking 
komen zijn: de horeca, de detailhandel en de land- en tuinbouw. 
Het accent bij deze inspecties zal bij de werk- en rusttijden en 
de wijze waarop het toezicht is georganiseerd liggen. 
De inspecties in de horecasector zullen, zoals dat in het 
kader van het traject ‘Vernieuwing toezicht’ in 2007 is 
afgesproken, door controleurs van de Voedsel en Waren 
Autoriteit worden uitgevoerd. De Arbeidsinspectie voert 
daarbij de inhoudelijke regie.

Projecten in de horeca
In het kader van de overdracht van arbotaken van de 
Arbeidsinspectie naar de Voedsel en Waren Autoriteit, 
zal in 2008 naast voornoemd vakantieproject, tevens een 
tweetal andere projecten in de horecasector worden 
uitgevoerd: 
• Fysieke belasting bij dranktransport 
• Hotelzwembaden  (toegespitst op de opslag van chloor)
Deze projecten zullen inhoudelijk door de Arbeidsinspec-
tie worden voorbereid en onder haar regie door contro-
leurs van de Voedsel en Waren Autoriteit worden uitge-
voerd. Deze inspecteurs zijn daar specifi ek voor opgeleid 
en geïnstrueerd.

Project podiumkunsten
In het kader van het arboconvenant ‘Podiumkunsten’ is 
met deze sector afgesproken dat de Arbeidsinspectie 
na afl oop van het van kracht zijn van dit convenant, een 
inspectieproject zal uitvoeren waarin getoetst zal worden 
of de convenantsafspraken ook daadwerkelijk effect op de 
naleving binnen de sector hebben gehad. 
De focus van het project is gericht op de arbeidsrisico’s: 
fysieke belasting, geluidsbelasting en valgevaar. De fysieke 
belasting heeft in de eerste plaats betrekking op theatertech-
nici, die veelvuldig met het tillen, duwen en trekken van zware 
lasten te maken hebben. De situatie is de laatste jaren onder 

invloed van de afspraken in het convenant wel verbeterd. 
Het mechaniseren van de zgn. ‘trekkenwanden’, waarvoor 
tevens specifi ek beleid is geformuleerd, is vastgelegd in een 
beleidsregel. Overigens blijkt dat een en ander nog niet in alle 
theaters is gerealiseerd, ondanks een ruim overgangsbeleid.
Andere theaterwerknemers die met fysieke belasting te 
maken hebben zijn musici en dansers. 

In 2007 is in deze branche een eerste arbocatalogus tot 
stand gekomen en met positief gevolg door de Arbeidsin-
spectie getoetst. De catalogus is toegespitst op blootstel-
ling aan schadelijk geluid. 

Samengevat zijn de belangrijkste doelstellingen van het 
project het terugdringen van de blootstelling aan fysieke 
belasting en schadelijk geluid en de bevordering van de 
arbeidsveiligheid door:
1 handhaving volgens de regels betreffende de zgn. 

‘gemechaniseerde trekkenwanden’ (met inbegrip van het 
vereiste opleidingsniveau van het bedieningspersoneel). 
Hierbij ligt de focus vooral op de ‘achterblijvers’;

2 het stimuleren van het gebruik van de middelen en 
maatregelen die in het kader van het arboconvenant 
Podiumkunsten zijn ontwikkeld;

3 handhaving van de wettelijke bepalingen met betrekking 
tot ‘schadelijk geluid op de arbeidsplaats’, met als uit-
gangspunt de arbocatalogus ‘Schadelijk versterkt geluid’.

Project woningcorporaties
Werknemers van woningcorporaties worden bij hun 
dagelijkse contacten met huurders en bewoners geregeld 
met agressie en geweld geconfronteerd (huisuitzettingen, 
optreden bij confl ictbemiddeling, burenruzies, etc.). De 
focus van het inspectieproject Woningcorporaties zal dan 
ook op (het nemen van maatregelen tegen) agressie en 
geweld liggen. Ook de resultaten van het arboconvenant 
‘Woningcorporaties’ dat met deze sector is afgesloten zul-
len in dit project worden betrokken.

Project gegaste containers
Het is een bekend verschijnsel dat importcontainers bij 
aankomst in Nederland geregeld gezondheidsschadelijke 
concentraties restgassen bevatten. Betreding van deze 
containers kan dan gevaarlijk zijn. Uit vorige inspectie-
projecten (2003 en 2005) is gebleken dat de kennis bij 
afnemers van containers (zoals distributeurs en de detail-
handel) over deze risico’s op een laag peil staat. 
De doelgroep wordt via gerichte voorlichtingsacties geïn-
formeerd over de risico’s en over de te volgen procedures 
om de veiligheid voor de werknemers te waarborgen. 
De Arbeidsinspectie heeft over deze problematiek de 
brochure ‘Arborisico’s bij de behandeling van containers’ 
gepubliceerd en naar alle stuwadoors, distributiecentra, ver-
voersbedrijven en ontvangers van containers in de groot-
handel en detailhandel gedistribueerd. Tevens zijn de betref-
fende branches hier actief door de AI op aangesproken.
Begin 2008 zal een inspectieproject worden uitgevoerd dat 
is toegespitst op het gevaar van verstikking, bedwelming of 
vergiftiging.
Over dit project vindt tevens afstemming plaats met VROM. 
Ook de Tweede Kamer is hier, als reactie op Kamervragen 
over besmette containers, schriftelijk over geïnformeerd. 
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Capaciteitsinzet opsporing
Arbeidsmarktfraude

Bij lage3
AMF jaarplanning 2008 

  Uren % Gemiddelde   Prognose
   zaaktijd14) aantal zaken
   (inschatting)

Totaal 121190 100% 11,7 10330
 
Meldingen 9010 7% 18,0 501
 
Verzoeken van derden 6070 5% 18,0 337
(m.b.t. kennismigranten, notifi catie, samenwerking met de SIOD) 

Regionale projecten 5220 4% 9,0 580

Programma’s en projecten 55410 46% 10,2 5414

Sectoren: 

- Horeca 10820 8,9% 6,5 1665

-  Intermediairs/uitzendbureaus 9950 8,2% 13,0 765

-  Bouw 8200 6,8% 17,0 482

-  Detailhandel 6650 5,5% 8,0 831

- Land- en tuinbouw 5230 4,3% 12,0 436

- Schoonmaaksector 3260 2,7% 13,0 251

-  Vlees en vissector 2740 2,3% 14,0 196

-  Autobedrijven 2280 1,9% 7,0 326

-  Dagblad en folderbezorging 1710 1,4% 18,0 95

- Transportsector 2110 1,7% 13,0 162

-  Evenementensector 1250 1,0% 12,0 104

-  Afvalverwerking/recycling 1210 1,0% 12,0 101

 

14) Een ‘zaak’ omvat alle activiteiten en handelingen binnen een inspectie nadat een of meer overtredingen zijn vastgesteld., inclusief de handhaving en controle.
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 Totaal 45480 38% 13,0 3498

-  WIT Westland interventieteam 5300 4,4% 
-  HIT Horeca interventieteam 4450 3,7% 
-  IT Detailhandel pm pm 
-  IT Scheepswerven en illegale aanmonstering 4800 4,0% 
-  IT Vliegende brigade 500 0,4% 
-  It Shut Down 1150 0,9% 
-  IT BIBOB 460 0,4% 
-  IT Beverwijkse Bazar 1310 1,1% 
-  IT Champignons 2300 1,9% 
-  HEIT 1000 0,8% 
-  Goedkope verblijfsaccomodaties 460 0,4% 
-  overige interventieteams 23750 19,6% 
 
*) Vanwege de samenwerking met verschillende handhavingspartners is er sprake van een brede spreiding van zaaktijden.

Uitgangspunt is een gemiddelde zaaktijd van 13 uur.

15) Een ‘zaak’ omvat alle activiteiten en handelingen binnen een inspectie nadat een of meer overtredingen zijn vastgesteld., inclusief de handhaving en controle.

Overzicht  Interventieteams in de verschillende gebieden*)

  Uren % Gemiddelde   Prognose
   zaaktijd15) aantal zaken
   (inschatting)
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Voor veilig, gezond en eerlijk werk
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Overige producten Arbeidsinspectie

Bij lage4
Door de Arbeidsinspectie wordt, naast hiervoor de in dit jaarplan beschreven taken, nog een aantal andere taken verricht. 
Hieronder het beknopte overzicht, inclusief de verwachte/ c.q. geplande aantallen. 

Overzicht: Specifi eke taken Arbeidsinspectie

Product  Aantal Toelichting

Ontheffi ngen, beschikkingen en meldingen

Behandeling van aanvragen van ontheffi ngen betreffende 150 Ontheffi ngen van bepaalde verplichtingen en verboden ten aan de 
Arbeidstijdenwet  zien van werktijden in bijzondere omstandigheden

Behandeling van aanvragen van ontheffi ngen betreffende ‘VOS’ 25 Ontheffi ngen in bijzondere gevallen van het verbod op gebruik van  
  verven met oplosmiddelen

Behandeling van ontheffi ngen/verzegelingen i.k.v. liftenbesluit 50 Ontheffi ngen/verzegelingen op verzoek van certifi cerende instellingen

Behandeling van kennisgevingen van biologische agentia 100 Conform art. 4.94 van het Arbobesluit

Behandeling van meldingen van werken onder overdruk 120
(o.a. duikwerkzaamheden en werken in caissons) 

Monitoringprojecten

ARBO monitoronderzoek 1 Het (op basis van circa 2000 waarnemingen in het ‘veld’) verkrijgen van een 
  breed inzicht in het niveau van de arbeidsomstandig heden in Nederland.

Arbeidsvoorwaardenonderzoek 1 Rapportage(s) op basis van in 2007 in het ‘veld’ uitgevoerde onderzoeken15) 

Nadere analyse meldingsplichtige ongevallen 2007 1 Rapportage zal in het voorjaar van 2008 verschijnen

Het opleggen van bestuurlijke boetes i.k.v.: 
- Arbeidsomstandighedenwet 2200 Voorlopige inschattingen op basis van realisatiegegevens 2006 t/m medio 2007
- Arbeidstijdenwet 300
- Wet arbeid vreemdelingen 2100
- Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslag 400 

Behandeling van bezwaarschriften  ten aanzien  circa 1300 Naar verwachting leidt 25-30% van de opgelegde boetes tot bezwaar
van bestuurlijke boetes

Adviezen ten aanzien van het predicaat ‘Koninklijk’ 40 Verzoeken van Commissarissen van de Koningin om advies over de kwaliteit
en ‘Hofl everanciers`  van het (arbo)beleid in bedrijven die een dergelijk predikaat aanvragen

15) Vanaf 2009 wordt het tweejaarlijkse arbeidsvoorwaardenonderzoek door het CBS uitgevoerd
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Overzicht van wetten en besluiten

Bij lage5

De Arbeidsinspectie heeft (toezichthoudende en/of uitvoerende) taken met betrekking tot de volgende 
wet- en regelgeving: 

• de Algemene wet gelijke behandeling 
• de Arbeidsomstandighedenwet 1998
• het Arbeidsomstandighedenbesluit
• de Arbeidsomstandighedenregeling
• de Arbeidstijdenwet 
• het Besluit gegevensverstrekking sociale verzekering
• het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998
• het Besluit Risico’s Zware ongevallen
• het Inrichtingen- en vergunningenbesluit  milieubeheer
• de Kernenergiewet 
• de Leerplichtwet 1969
• de Stoomwet
• de Warenwet (Diverse besluiten)
• de Wet geluidhinder
• de Wet Gewasbeschermingsmiddelen
• de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten.
• de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 
• de Wet arbeid vreemdelingen 
• de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen
• de Wet melding collectief ontslag
• de Wet milieugevaarlijke stoffen 
• de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag
• de Wet op de loonvorming 
• de Wet op de Ondernemingsraden
• de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten 
• de Wet personenvervoer 2000
• de Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden
• de Ziektewet
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