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Inhoud presentatie

• Uitleg wat een arbocatalogus is, de status, toepasbaarheid, relatie RI&E, 

preventiemedewerker, etc.

• Rol Inspectie SZW.

• Wijzigingen per 14 juni 2019.

Stel je vragen via de vragenfunctie van GoToWebinar.
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Wat is een arbocatalogus

naar het oordeel van de sociale partners (opstellende partijen):

• Invulling van de doelbepalingen uit de Arbowet, Arbobesluit of 

Arboregeling. Bepalen zelf welke onderwerpen en thema’s.

• Stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en op basis 

van de arbeidshygiënische strategie.

• Redelijkerwijs te nemen maatregelen voor arbeidsrisico’s in een branche.

• Geldt in ieder geval voor bedrijven in de branche.
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Status arbocatalogus

• Catalogi worden na positieve toetsing door de Inspectie SZW 

opgenomen in de Beleidsregel arbocatalogi 2019 en gepubliceerd in de 

Staatscourant. De bijlage in de beleidsregel wordt één keer per jaar 

geactualiseerd en loopt dus achter. 

• De positief getoetste catalogi zijn ook te vinden op arboportaal.nl en dat 

overzicht is wel actueel.

• Door opname van de arbocatalogus in de Beleidsregel arbocatalogi 2019 

levert navolging van de maatregelen uit de arbocatalogus in beginsel ook 

naleving van de doelvoorschriften op.

• Arbocatalogus heeft geen bindend karakter maar is branche specifieke 

handreiking.
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Toepassingsgebied arbocatalogus

• Arbocatalogus geldt voor alle bedrijven binnen een bepaalde branche.

• Er zijn 153 geldige arbocatalogi die ongeveer 50% van de werknemers 

omvat.

• Werkgevers zijn niet aan de maatregelen uit de arbocatalogus gebonden.

• Andere wijze van bescherming is ook goed, als men maar aan de 

Arbowet voldoet. De bewijslast berust dan wel bij het bedrijf.

• Bij meerdere arbocatalogi in een gebied mag de “lichtste” arbocatalogus 

worden gevolgd. Vaak is maatwerk vereist.
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Handhaven op arbocatalogus mogelijk?

• Arbocatalogus is referentie voor Inspectie SZW en daarmee is het 

handhaving op wet- en regelgeving.

• Bij aanwezigheid van arbocatalogus en gelijke feitelijke situatie kan een 

waarschuwing worden gegeven i.p.v. een eis.

• Bedrijven mogen afwijken van de arbocatalogus maar moeten dan wel 

bewijzen dat er sprake is van een gelijk beschermingsniveau.

• Bovenwettelijke normen in de arbocatalogus worden niet gehandhaafd.

• Inspectie SZW is gebonden aan de beleidsregel: werkgever voldoet aan 

wet als hij de onderwerpen uit de arbocatalogus volgt.
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Rol Inspectie SZW bij toetsen

Toetsen de arbocatalogus op basis van 6 criteria:

• Is beschreven voor welk werkgebied (branche/groep bedrijven) de 

catalogus is.

• Vertegenwoordigen de opstellers de werkgevers en werknemers in dit 

werkgebied.

• Is/komt de catalogus openbaar en kosteloos beschikbaar voor iedereen?

• Is bij iedere beschreven maatregel of voorziening aangegeven van welk 

Arbo voorschrift deze maatregel of voorziening een invulling is? 

• Wordt bij navolging van de inhoud van de arbocatalogus voldaan aan de 

doelvoorschriften. M.a.w. is de catalogus begrijpelijk, logisch en niet in 

strijd met de wet (stand van de wetenschap en arbeidshygiënische 

strategie)?

• Is in de arbocatalogus aangegeven of en zo ja op welke wijze rekening is 

gehouden met bijzondere categorieën werknemers?
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Wijzigingen per 14 juni 2019

• In een bijlage van de arbocatalogus moet bij elke beschreven maatregel 

aangegeven zijn van welk Arbo voorschrift het een invulling is. De rest 

wordt niet getoetst.

• Geldigheidsduur van 6 jaar met een meldingsplicht van de Inspectie 

SZW aan de sector. Bij geen melding van de Inspectie SZW blijft de 

arbocatalogus geldig. Daarom zijn er nog oude catalogi van toepassing.

• Sector heeft na de brief van de Inspectie SZW in principe 6 maanden 

de tijd om een geactualiseerde arbocatalogus in te dienen. Zo niet dan 

vervalt de arbocatalogus en is handhaving op wet- en regelgeving.

• Er wordt getoetst i.p.v. marginaal.

• Moet worden aangeven of en zo ja op welke wijze rekening is 

gehouden met bijzondere categorieën werknemers.

• Moet openbaar en kosteloos beschikbaar zijn voor iedereen.
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Relatie met RIE en plan van aanpak?

• Verplicht om een RIE en plan van aanpak (artikel 5 Arbowet) te hebben.

• Maatregelen in plan van aanpak uit de arbocatalogus

• Ter instemming aan de OR op grond van artikel 27.

• Preventiemedewerker gebruikt de arbocatalogus.

• Boetes zijn verhoogd en de Inspectie handhaaft.

10



Tot slot

• Vragen?
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• Vragen?




