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Veilige en gezonde werkomstandigheden worden door 
vrijwel iedereen in Nederland belangrijk gevonden. Nale-
ving van de wetgeving die dat beoogt is daarvan dan ook 
een logisch uitvloeisel. Op dezelfde wijze kan ook worden 
gekeken naar de arbeidsmarkt. Illegale arbeid verdringt het 
legale arbeidsaanbod en leidt tot oneerlijke concurrentie. 
Het gaat vaak gepaard met allerlei misstanden. 
De laatste tijd gaat ook veel aandacht uit naar de ‘last’ die 
toezicht veroorzaakt op de burger en ondernemend Neder-
land. Dat is op zich terecht. Onnodige last moet worden 
voorkomen, omdat dit een belemmering betekent voor het 
(economisch) functioneren van onze samenleving. In het 
komend jaar zal de Arbeidsinspectie om die reden nog meer 
dan voorheen in beeld brengen welke branches en bedrijven 
‘ hun zaken op orde’ hebben en welke willens en wetens 
de wet overtreden. De inspectielast moet natuurlijk zo veel 
mogelijk bij die laatste categorie terechtkomen. 
In dit Jaarplan wordt om dezelfde reden ook veel aandacht 
besteed aan de samenwerking van de Arbeidsinspectie met 
andere inspectiediensten en overheden die in dezelfde 
branches toezicht houden, om te voorkomen dat er onno-
dige of dubbele inspecties worden uitgevoerd.
Bij dit alles mag niet worden vergeten dat toezicht ook een 
maatschappelijk doel heeft en een bijdrage levert aan de kwali-
teit van de samenleving. Mits dat op professionele wijze wordt 
uitgeoefend, met oog voor de situatie en voor de belangen en 
posities van anderen, en met kennis van zaken. Tegelijkertijd 
moeten daarbij de oogmerken en spelregels van de rechtsstaat, 
zoals gelijk handelen in gelijke gevallen, worden opgevolgd. 

Om al deze redenen is het houden van toezicht een pro-
fessie die onderhouden en ontwikkeld moet worden. De 
Arbeidsinspectie zal ook in 2007 hard aan het werk zijn 
om de professionaliteit van de organisatie als geheel en van 
de afzonderlijke medewerkers verder uit te bouwen. Met 
voorop de inspecteurs, die het in het veld allemaal moeten 
waarmaken. In wat we noemen ‘het nieuwe inspecteren’ 
komt dat allemaal samen. In dat nieuwe inspecteren is meer 
ruimte voor het leveren van maatwerk in de handhaving. 
Daar waar het leeuwendeel eigenlijk wel in orde is, kan de 
inspecteur het bedrijf stimuleren om nog bestaande tekort-
komingen zonder formele handhaving op te lossen. Maar 
daar waar misstanden of ernstige risico’s worden waargeno-
men, zal hard worden opgetreden. 

Het komend jaar is ook een jaar waarin weer veel nieuwe 
wetgeving aan de orde is: de herziene versie van de Arbo-
wet met een andere rolverdeling tussen overheid, sociale 
partners en bedrijven, de nieuwe Arbeidstijdenwet met 
verruimde mogelijkheden voor eigentijdse invulling van 
werktijden en daarnaast de bestuurlijke handhaving van de 
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. 
Met de blik naar buiten gericht is de Arbeidsinspectie er 
klaar voor om de gestelde taak enthousiast en vol ambitie 
te gaan uitvoeren.

Dr. J.J.M. Uijlenbroek
Algemeen directeur Arbeidsinspectie 

Voorwoord

Effectieve aanpak van misstanden en ernstige risico’s op het 
gebied van arbeidsomstandigheden, arbeids- en rusttijden 
en illegale arbeid
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Jaarplan
2007

Missie

De Arbeidsinspectie bevordert de naleving van de wetgeving op het gebied van de veiligheid en 

gezondheid op het werk en bestrijdt illegale tewerkstelling. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan de 

aanpak van ernstige risico’s en eventuele misstanden. De Arbeidsinspectie 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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Dit is het jaarplan van de Arbeidsinspectie (AI) voor 2007. 

Het is opgesteld op basis van de visie en missie en een 

gedegen risicoanalyse.

In toenemende mate wordt de planning van activiteiten 

afgestemd op die van andere toezichthouders.

Het jaarplan brengt in beeld welke acties de Arbeidsin-

spectie in 2007 gaat ondernemen en welke resultaten 

ermee worden beoogd.

Het voorliggende jaarplan is vastgesteld door de 

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Behalve voor de sturing van de eigen activiteiten van de 

Arbeidsinspectie, is het jaarplan er voor bedoeld om alle 

belanghebbenden (werkgevers- en werknemersorganisa-

ties, Arbodiensten en arbodeskundigen, andere inspectie-

diensten) inzicht te geven in de plannen en activiteiten van 

de Arbeidsinspectie.

Ministeriebreed is er een Handhavingsprogramma 2007-

20�0 opgesteld. Dit jaarplan is vanzelfsprekend mede een 

invulling van dat programma op de onderdelen waarvoor 

de AI de toezichthouder is.

Inhoud 

Hoofdstuk � gaat over de handhavingsstrategie, taken 

en organisatie van de AI. In de hoofdstukken 2, � en 4 

wordt op hoofdlijnen ingegaan op producten en geplande 

prestaties van de AI op het gebied van respectievelijk 

Arbeidsomstandigheden, Major Hazard Control en 

Arbeidsmarktfraude.

In de bijlagen wordt meer in detail ingegaan op de inspec-

tieprojecten en worden kerncijfers weergegeven.

Verantwoording
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Samenvatting 

Maatschappelijke doelstelling

Veilige en gezonde werkomstandigheden worden in 
Nederland belangrijk gevonden. In de eerste plaats voor 
het welzijn van werknemers, maar ze zijn ook in het belang 
van een gezonde economie. Gezonde werknemers dragen 
immers bij aan een gezond bedrijfsklimaat, hetgeen posi-
tieve weerslag heeft op de economie. Op de naleving van 
de regels op het gebied van de werknemersbescherming 
wordt toezicht gehouden door de Arbeidsinspectie. De 
belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Arbeidsomstan-
dighedenwet en de Arbeidstijdenwet (ATW).
Voor het tegengaan van illegale tewerkstelling – ter bevor-
dering van eerlijke concurrentieverhoudingen, bescherming 
van de arbeidmarkt en het tegengaan van uitbuiting - biedt 
de Wet arbeid vreemdelingen de wettelijke grondslag. Ook 
de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag is een 
pijler in deze aanpak.
De Arbeidsinspectie richt zich op basis van risico-analyse 
in de eerste plaats op de branches en bedrijven waar 
sprake is van hoge risico’s en/of lage naleving. De inspec-
tielast komt daarmee te liggen bij de branches en bedrijven 
die deze het meest nodig hebben. In dezelfde lijn ligt de 
verdergaande samenwerking met de andere Rijksinspec-
tiediensten en de toezichthouders van andere overheden. 
Daarmee wordt ook voldaan aan de nieuwe eisen in de 
Kaderstellende Visie op Toezicht, zoals vastgelegd door het 
Kabinet.

De Arbeidsinspectie kent � belangrijke taakvelden:
-  Arbeidsomstandigheden en werk- en rusttijden,
-  Major Hazard Control (ramppreventie en-beheersing bij 

hoog-risicobedrijven),
-  Arbeidsmarktfraude.
Hieronder wordt een samengevat beeld gegeven van de 
activiteiten die de Arbeidsinspectie op deze gebieden 
uitvoert in 2007.

Arbeidsomstandigheden en werk- en rusttijden

De aandacht voor arbeidsomstandigheden in Nederland 
kent twee grote thema’s. Enerzijds is er kritiek op de 
uitgebreide regelgeving en de administratieve last, die er 
uit voort komt. Anderzijds is duidelijk, dat ondanks het 
gegeven dat arbeidsomstandigheden in ons land gemid-
deld op een behoorlijk peil staan, er nog veel branches 
en bedrijven zijn, die uit onwil of onwetendheid ernstig 
tekortschieten in hun zorgplicht.
De herziene Arbowet geeft aan sociale partners in de 
diverse branches en aan afzonderlijke bedrijven meer 
ruimte om zelf invulling te geven aan verantwoord 
arbobeleid. Voor de Arbeidsinspectie betekent dit een 
daarop aangepaste sectoraanpak met onder andere meer 
aandacht voor voorlichting. Daarnaast wordt een nieuw 
inspectiebeleid geïntroduceerd met meer ruimte voor 
afwegingsmogelijkheden door inspecteurs van situaties 
in afzonderlijke bedrijven. De kern van deze aanpak kan 
worden samengevat als ‘zacht optreden waar het kan en 
hard optreden waar het moet’.
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Inspecties en onderzoeken Arbeidsomstandigheden
In 2007 zal de Arbeidsinspectie in het taakveld arbeidsom-
standigheden en werk- en rusttijden in totaal �2 inspectie-
projecten in verschillende branches uitvoeren. De keuze 
van de branches en de onderwerpen die deel uit maken 
van de inspecties, zijn gebaseerd op gegevens en inzichten 
over aanwezige risico’s.
In totaal zullen ca. 22.000 inspecties worden uitgevoerd. 
Dat lijkt veel, maar afgezet tegen het aantal ondernemin-
gen, ligt de inspectiekans op dit taakveld gemiddeld voor 
elk afzonderlijk bedrijf op � maal in meer dan 20 jaar�). De 
risicoanalyse en de bedrijvenselectie moeten helpen de 
inspecties bij de juiste branches en bedrijven terecht te 
laten komen.
Naast inspecties in projecten, worden onderzoeken uitge-
voerd naar aanleiding van (ernstige) arbeidsongevallen en 
klachten van werknemers over hun arbeidsomstandigheden.
De AI verwacht in 2007 ongeveer 22�0 onderzoeken te 
doen naar ongevallen en 2000 naar klachten. In ca. �0 - �� 
% van de actieve inspecties en in 60 - 70 % van de andere 
onderzoeken  (in totaal ca. ��.000 maal) zal naar verwachting 
moeten worden ingegrepen om de arbeidsomstandigheden 
te verbeteren. In ca. 2000 - 2400 gevallen geschiedt dat met 
het aanzeggen en opleggen van een bestuurlijke boete.

1)	 Inclusief	onderzoeken	naar	aanleiding	van	klachten	en	ongevallen

Activiteiten	Arbo-	en	Arbeidstijdenwet	en	in	te	zetten	capaciteit

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

32	actieve	inspectieprojecten,		waarvan	
6	specifiek	gericht	op-,	of	gecombineerd
met	Arbeids-	en	rusttijden,	inclusief
monitoring 22.0�0 79 �00.�00 (�7,� %)
Ongevalsonderzoek 22�0 8   �0.600 (28,� %)
Klachtenonderzoek 2000 7   ��.086 (8,4 %)
Overig reactief
(vergunningen,	ontheffingen,	meldingen) �680 6   �0.882 (6%)

Totaal  27.940 �00 �80.��� (�00%)

Major Hazard Control
Met name in de chemische sector zijn er bedrijven, die een 
dermate grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen in voor-
raad hebben, of een zodanig gevaarlijk productieproces of 
risicovolle installatie, dat deze een ernstig risico vormen 
voor mens en milieu. Voor de beheersing van die risico’s 
is aparte regelgeving van toepassing: het Besluit risico’s 
zware ongevallen (BRZO). De overheid ziet streng toe op 
de naleving van dit besluit. Niet alleen de Arbeidsinspectie, 
maar ook de VROM-Inspectie, Provincies, Gemeenten en 
Brandweer zijn betrokken als toezichthouder of vergun-
ningverlener.
Daarnaast is er een speciaal regime voor bedrijven met 
gevaarlijke stoffen, die in een wat lagere risicocategorie val-
len, maar nog wel extra aandacht vragen van de overheid 
in vergelijking tot andere bedrijven. Op deze bedrijven zijn 
artikelen van het Arbobesluit over de Aanvullende Risico 
inventarisatie en -evaluatie (ARIE) van toepassing.
Samenwerking tussen de verschillende toezichthouders is 
essentieel voor een kwalitatief goede en op elkaar afge-
stemde en eenduidige aanpak in de bedrijven en is daarom 
ook in regelgeving vastgelegd.

Onder leiding van het Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is het 
‘verbetertraject BeteRZO’ inmiddels afgerond. Dat is 
opgevolgd door het ‘project LAT’ (Landelijk regieteam), 
dat beoogt tot verdere samenwerking en afstemming in 
de uitvoering te komen voor de bedrijven die onder het 
BRZO vallen.

Uit onderzoek is gebleken dat veel ongevallen en inciden-
ten het gevolg zijn van slecht management rond onder-
houd van installaties. Dat krijgt dan ook extra accent in de 
inspecties en onderzoeken van de Arbeidsinspectie.
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Activiteiten	BRZO	en	ARIE	in	2007

Producten/processen Capaciteit Aantal zaken Aantal zaken
 in %  in %

Beoordelingen �.2 % 44 �0%
Veiligheidsrapport
Periodieke Inspecties 6�,7 % �60 �6 %
Onderzoek zware ongevallen �6.� % �0 7 %
ARIE-inspecties �4,� % ��7 26 %
Beoordelingen Kennisgeving �,2 % �0 ��%
Overige producten       �,2 % 49 ��%
 

Arbeidsmarktfraude
De arbeidsmarkt in Nederland moet worden beschermd 
tegen illegale inzet van werknemers.
Illegale tewerkstelling verstoort de gangbare werking 
van de arbeidsmarkt, verdringt legaal arbeidsaanbod en 
verstoort concurrentieverhoudingen. Ook gaat illegale 
tewerkstelling doorgaans gepaard met ontduiking van 
belasting en premies en is er daarbij vaak sprake van uit-
buiting van afhankelijke werknemers. Lage lonen en slechte 
leef- en arbeidsomstandigheden zijn bij illegale arbeid 
gebruikelijke situaties. Bij inspecties en controles op dit 
gebied worden in 2� % van de gevallen illegaal werkenden 
aangetroffen. Vooral in arbeidsintensieve sectoren en bij de 
inzet van relatief laaggeschoolde arbeid is overtreding van 
de wetgeving op dit gebied veelvuldig aan de orde.
In onderzoeken naar het voorkomen van illegale arbeid 
wordt gesproken van 48.�00 - 79.�00 arbeidsjaren die (elk 
jaar) illegaal worden verricht2). 
Bij verschijning van dit jaarplan is nog onduidelijk of in 
2007 de grenzen voor alle werknemers uit de nieuwe EU-
landen in Midden- en Oost-Europa opengaan. Dit mogelijk 
vrij verkeer van werknemers heeft vrijwel zeker invloed 
op de omvang en herkomst van illegale tewerkstelling. 

Om uitbuiting van deze nieuwe werknemers en oneerlijke 
concurrentie op arbeidsvoorwaarden effectief te kunnen 
bestrijden, wordt de bestuurlijke boete in de Wet mini-
mumloon en minimumvakantiebijslag (WML) ingevoerd�)  
en zal het toezicht hierop door de Arbeidsinspectie 
worden geïntensiveerd, ook in samenwerking met sociale 
partners. Ook met de Belastingdienst wordt (nog) nauwer 
samengewerkt.
Andere belangrijke elementen in het werkveld arbeids-
marktfraude (naast de bestrijding van illegale arbeid en 
toezicht op naleving WML) zijn de notificatieregeling in 
gevallen van grensoverschrijdende dienstverlening, de 
instroom van buitenlandse kenniswerkers, de opsporing 
van identiteitsfraude, het tegengaan van mensenhandel 
en de controle op de eerste dagmeldingen van nieuwe 
werknemers aan de Belastingdienst. In deze laatste twee 
gevallen heeft de Arbeidsinspectie alleen een signalerende 
functie richting Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst 
(SIOD) en Belastingdienst.
Op dit werkterrein wordt intensief samengewerkt met 
andere inspectiediensten en overheden, die in de frau-
deaanpak actief zijn: UWV, Belastingdienst, SIOD, SVB, 
Gemeenten en Politie. Voor een aantal sectoren en regio’s 
vindt dat binnen  ‘Interventieteams’ plaats. Dat draagt bij 
aan een efficiënte en professionele aanpak.
Belangrijk aspect in de gehele aanpak is een adequate 
selectie van de bedrijven, die voor een dergelijke ingrij-
pende en belastende aanpak in aanmerking komen. Dat 
gebeurt op basis van zo concreet mogelijke aanwijzingen, 
gegevens van de verschillende diensten en tips van derden.

Activiteiten aanpak Arbeidsmarktfraude
In 2007 zullen in totaal �0.�90 onderzoeken en controles 
plaats vinden.
In ca. 40 % van de gevallen vindt dat plaats in Interventieteams.

2)		 Research	voor	Beleid	BV,	‘Over	de	grens’.	Een	onderzoek	naar	illegale	activiteiten	op	het	gebied	van	uitzendarbeid,	april	2004
3)		 Het	moment	van	invoering	van	de	bestuurlijke	boete	in	de	WML	is	op	het	moment	van	opstellen	van	het	jaarplan	nog	onzeker

Producten  Uren % capaciteit Zaken

Reactieve signalen/Onderzoeken naar kennismigranten,  2�440 20 �.4�0
notificatie, samenwerking met SIOD, verzoeken van derden
Landelijke AI-projecten 44�20 �� 4.840
Regionale AI-projecten   6�60 �    7�0
Interventieteams �0880 40 �.6�0

Totaal beschikbare inspectiecapaciteit �27200 �00      �0.�90
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Kengetallen Arbeidsinspectie 2007

Totaal personeelsbestand per 0�-0�-2007  
In full-time- equivalenten (fte’s) 920

Medewerkers Primair proces 64�

Aantal inspecteurs (fte) 489
Waarvan 
• Arbo 270
• MHC 42
• Arbeidsmarktfraude �77

Overige aan primair proces verbonden medewerkers
(vakspecialisten, boeteopleggers, juristen, projectleiders, administratief
medewerkers) ��2

Begroting 2007 (miljoenen euro’s) 68 

Totaal aantal inspecties en onderzoeken circa  �8.900

Totaal aantal interventies circa �7.0004)

Totaal aantal bestuurlijke boetes Ca. �000�)

 

4)	 Een	zeer	ruwe	schatting,	gelet	op	de	in	gang	gezette	veranderingen	in	wetgeving	en	aanpak
5)	 Idem	
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1 

Inleiding

1.1 Wettelijk kader

Veilige en gezonde werkomstandigheden worden in 
Nederland belangrijk gevonden. In de eerste plaats voor 
het welzijn van werknemers, maar ook in het belang van 
een gezonde economie. Op de naleving van de regels op 
het gebied van de werknemersbescherming wordt toe-
zicht gehouden door de Arbeidsinspectie. De belangrijkste 
wetten op dit gebied zijn de Arbeidsomstandighedenwet 
en de Arbeidstijdenwet.
Voor het tegengaan van illegale tewerkstelling biedt de 
Wet arbeid vreemdelingen de wettelijke grondslag. Eer-
lijke concurrentieverhoudingen worden ook bevorderd 
door de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag.
Grote risico’s met gevaarlijke stoffen en installaties wor-
den aangepakt met het Besluit Risico Zware Ongevallen.

Bijlage � bevat een volledig overzicht van wetten en 
besluiten waarvoor de AI een toezichthoudende of hand-
havende taak heeft of waar de AI anderszins bij is betrok-
ken.

Taakvelden
De handhavingactiviteiten zijn binnen de Arbeidsinspectie 
onderverdeeld in de taakvelden Arbeidsomstandigheden, 
Major Hazard Control en Arbeidsmarktfraude.

Overzicht	1.1	Taakvelden	A1

Taakveld �: Arbeidsomstandigheden (Arbo/Atw)
Meer dan 7 miljoen werknemers zijn voor hun veiligheid en gezondheid 
op het werk gebaat bij de naleving van de wetten en besluiten en daarbij 
dus ook van de handhavingsactiviteiten van de Arbeidsinspectie. Goede 
arbeidsomstandigheden reduceren het ziekteverzuim en dat is in het 
belang van werkgevers en van een gezonde economie. Ook met invoering 
van de herziene Arbowet is dat onverminderd het geval.
Het belang van de handhaving wordt onderstreept door het grote aantal 
arbeidsongevallen dat nog altijd plaatsvindt en de risico’s voor de veiligheid 
en gezondheid van de werknemers die nog altijd worden aangetroffen. 
Steeds meer wordt op dit terrein samengewerkt met andere inspectie-
diensten.

Taakveld 2: Major Hazard Control (MHC)
De Arbeidsinspectie levert een belangrijke inzet op het terrein van de 
beheersing van ernstige risico’s binnen bedrijven, die rampen kunnen ver-
oorzaken, waarbij ook de omgeving gevaar loopt. Het gaat daarbij om de 
bedrijven, waar het Besluit Risico’s Zware Ongevallen van toepassing is, of 
waar de verplichting tot een Aanvullende Risico-inventarisatie en -evalu-
atie van kracht is. Dat zijn vooral bedrijven, installaties en processen waarin 
grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen omgaan. Op dit terrein is een stevige 
geïnstitutionaliseerde samenwerking met andere toezichthoudende over-
heden aan de orde, zoals Brandweer, Provincies en Gemeenten

Taakveld �: Arbeidsmarktfraude (AMF)
De Arbeidsinspectie levert een belangrijke inzet op het terrein van de 
arbeidsmarkt: het tegengaan van illegale arbeid. Voor (legale) werkne-
mers is het van belang, dat de toegang tot de arbeidsmarkt niet wordt 
belemmerd door mensen die niet gerechtigd zijn in Nederland te wer-
ken. Voor bonafide werkgevers betekent dit, dat oneerlijke concurren-
tie als gevolg van inzet van illegale arbeidskrachten of ontduiking van 
het wettelijk minimumloon, wordt bestreden.
De uitvoering van deze taak vindt grotendeels plaats in afstemming en 
samenwerking met de Belastingdienst, het UWV, Gemeenten en Politie.
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1.2  Visie & Missie

De aanpak van ernstige risico’s en misstanden
De Arbeidsinspectie stelt in het toezicht en de handhaving 
prioriteiten om met de beschikbare middelen een zo groot 
mogelijk effect te bereiken in de naleving van de wetten. 
De naleving is gericht op het maatschappelijk gewenste 
resultaat: vermindering van ongezonde en onveilige werksi-
tuaties en vermindering van uitval als gevolg van ongevallen 
en ziekte door het werk.
De prioriteiten zijn gebaseerd op een risico-analyse en 
informatie over de mate van naleving op brancheniveau. 
Daarbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van ernstige 
risico’s en de wijze waarop in sectoren en bedrijven met 
deze risico’s wordt omgegaan. Naarmate branches en 
bedrijven de eigen verantwoordelijkheid beter oppakken 
zal de Arbeidsinspectie minder inspecteren en handhaven.
Waar de aandacht van de Arbeidsinspectie naar uit gaat 
wordt mede bepaald door toezeggingen van de SZW-
bewindslieden aan de Tweede Kamer, door het SZW-brede 
sectorbeleid en - steeds meer - door de afstemming met 
andere inspectiediensten. 
De Arbeidsinspectie geeft een onafhankelijk oordeel over 
wat ze op haar terrein in de samenleving waarneemt. Dat 
inzicht kan bijdragen aan een beter beleid en in bepaalde 
gevallen leiden tot aanpassing van wet-en regelgeving. 
Waar dat kan leiden tot een mindere toezichtslast van 
objecten van onderzoek, of waar dit leidt tot een beter 
inzicht in de situatie of een efficiëntere aanpak, zoekt de AI 
samenwerking met andere overheden en inspectiediensten.

1.3 Ontwikkelingen in het toezicht

De functie en het functioneren van toezichthouders worden 
de laatste jaren kritisch gevolgd. Na de vaststelling eind 200� 
door het Kabinet van een nieuwe Kaderstellende Visie op 
Toezicht, heeft de Tweede Kamer een aantal moties aangeno-
men, die beogen de toezichtslast te verminderen ten gunste 
van meer vrijheid van handelen voor burgers en bedrijven. 
Ook vanuit de maatschappelijke organisaties en in het publieke 
debat worden de vele regels, de administratieve last die dit te 
weeg brengt, en de wijze waarop het toezicht is ingericht, kri-
tisch beoordeeld. De doelstellingen achter deze regels worden 
meestal niet echt betwist.
De reactie van het Kabinet op deze ontwikkelingen en opvat-
tingen is een uitgebreid programma waarmee het toezicht in 
Nederland meer wordt gestroomlijnd, met de Rijksinspecties 
voorop. Dat komt in 2007 tot uitdrukking in de realisatie van 
een aantal zogenaamde front-offices, waarmee een één-loket-
systeem wordt gecreëerd voor een groot aantal bedrijven en 
branches. Hiermee wordt het aantal inspecties en inspectie-
diensten binnen een bepaalde sector of domein tot voor het 
bedrijfsleven aanvaardbare proporties teruggedrongen.
De Arbeidsinspectie werkt actief mee om de beoogde situ-
atie te bereiken. Het gegeven dat zij in vrijwel alle domei-
nen en sectoren actief is – immers, overal wordt arbeid 
verricht – maakt de Arbeidsinspectie tot een participant in 
de realisatie van vrijwel alle beoogde front-offices.

De Kaderstellende Visie op het Toezicht is voor alle toezicht-
houders en zeker voor de Arbeidsinspectie van groot belang 
om de eigen organisatie en het handelen te spiegelen.

De 6 principes die in de Kaderstellende Visie op Toezicht zijn opgenomen:

l selectief toezicht (rekening houden met de situatie en eigen verantwoordelijkheid van 
bedrijven; toepassen van risico-analyse)

l samenwerkend toezicht (zoveel mogelijk eenheid en samenwerking tussen de toezich-
thouders; toezichtslast beperken)

l slagvaardig toezicht (het hebben en toepassen van effectief werkende handhavingsin-
strumenten)

l onafhankelijk toezicht (los van andere belangen kunnen functioneren)

l professioneel toezicht (met kennis van zaken en de goede houding optreden in de bed-
rijven)

l transparant toezicht (openheid over de principes die worden toegepast, de werkwijze 
en de resultaten)
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Arbeidsomstandigheden

2
2.1 kenmerken taakveld Arbeidsomstandigheden

Over het algemeen is het met de arbeidsomstandigheden 
in Nederland niet slecht gesteld, zeker als dat wordt ver-
geleken met het gemiddelde niveau in de Europese Unie. 
De ongevalcijfers zijn al een aantal jaren geleidelijk aan het 
dalen bij een groeiende populatie aan werknemers6). 
Er doen zich wel fikse verschillen voor tussen branches 
onderling en tussen bedrijven binnen branches. Daar waar 
de concurrentie groot is en veiligheidsmaatregelen geen 
directe bijdrage leveren aan de productie of de kwaliteit 
daarvan – zoals in de Bouwsector vaak het geval is -  is 
de naleving problematischer. Er zijn en blijven bedrijven, 
die de wet niet willen naleven.  Ook  is er een aanzienlijk 
aantal – vaak kleine of startende bedrijven - die onvol-
doende kennis en informatie beschikbaar hebben om de 
wet goed na te leven en er ook niet naar op zoek gaan, 
omdat hun aandacht nu eenmaal uitgaat naar het werk dat 
moet worden gedaan en de klant of opdrachtgever die 
moet worden bediend.

Het complete werkterrein ten aanzien van het houden 
van toezicht op het gebied van de arbeidsomstandigheden 

en de werk-en rusttijden beslaat ongeveer 800.000 ves-
tigingen van bedrijven en instellingen, met in totaal meer 
dan 7 miljoen werknemers. De meeste daarvan zijn kleine 
tot zeer kleine bedrijven (tot �0 werknemers). De samen-
stelling van dit bestand aan kleine bedrijven verandert 
- vanwege de economische gesteldheid in deze categorie 
-jaarlijks aanzienlijk.
Om organisatorische redenen is het totale werkterrein 
vanaf � januari 2007 opgedeeld in een drietal samenhan-
gende sectoren, waarvoor afzonderlijke directies van de 
Arbeidsinspectie de toezichthoudende verantwoordelijk-
heid hebben: Industrie, Bouw en Dienstverlening (in 2006 
werd nog onderscheid gemaakt tussen Commerciële en 
Publieke dienstverlening).

Risicobenadering
De Arbeidsinspectie hanteert voor het taakveld arbeids-
omstandigheden een risicobenadering, die is gebaseerd 
op de aanwezigheid en de mate van ernst van de risico’s 
en het aantal werknemers dat er mee in aanraking kan 
komen.
Dat resulteert in een rangorde van onderwerpen, die het 
meest in aanmerking komen om te worden aangepakt. 

6)	 Een	daling	van	17	%	tussen	2000	en	2004.	Gegevens	SZW	Arbobalans	2005	en	Monitor	Arbeidsongevallen	EBB/CBS	2004.
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Overzicht	2.1:
Hieronder volgt de top � voor het gehele taakveld:

• Fysieke belasting
• Gevaarlijke stoffen
• Gevaarlijke machines & transportmiddelen
• Omvallende en vallende voorwerpen/valgevaar
• Psychische belasting/werkdruk/ agressie en geweld

De eerste 4 onderwerpen en thema’s maken ook deel uit 
van het ’Integrale  Handhavingsprogramma’ van het ministe-
rie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, naast het thema 
van het ’Risico op zware ongevallen’ (major hazards), dat in 
hoofdstuk � van dit Jaarplan uitgebreid aandacht krijgt.
Voor afzonderlijke branches kan vanzelfsprekend een andere 
top � gelden, niet iedere branche heeft immers dezelfde 
problematiek. Daar wordt bij de uitvoering van inspectiepro-
jecten rekening mee gehouden.
In de Industrie liggen de risico’s nadrukkelijker in het gebruik 
en de toepassing van machines, werktuigen en gevaarlijke 
stoffen en zijn er problemen met lawaai en fysieke belasting. 
In de Bouw liggen de risico’s vooral op het gebied van valge-
vaar, toepassing van gevaarlijke stoffen en fysieke belasting en 
in de Dienstverlening op het gebied van psychische belasting 
(zoals van agressie en geweld), fysieke belasting en -eveneens- 
het werken met gevaarlijke stoffen.

De gemiddelde kans om een van de ongeveer �00 arbo-
inspecteurs op bezoek te krijgen in het kader van een 
inspectie of onderzoek is laag (� x in meer dan 20 jaar). De 
inspecteurs gaan echter -  op basis van de eerder genoemde 
risico-analyse -  vooral naar dié branches en bedrijven waar 
de risico’s hoog zijn en de naleving doorgaans laag. Met die 
aanpak is de inspectiekans, in sectoren en  bedrijven die al 
bij de Arbeidsinspectie bekend staan om de slechte naleving, 
aanmerkelijk hoger.

In 2007 wordt - in overeenstemming met de herziene Arbo-
wet - een versterkt sectorbeleid geïntroduceerd, waarmee 
nog beter met de verschillen in de niet-naleving rekening 
wordt gehouden: ‘voorlichting waar het mogelijk is’ (zacht 
waar het kan) en ‘stevig optreden waar het nodig is’ (hard 
waar het moet) zijn daar de belangrijkste kenmerken van. In 
het in 2007 door de AI te introduceren ‘nieuwe inspecteren’ 
komen deze kenmerken bij elkaar.

2.2 Ontwikkeling op het terrein van de arbeids-
omstandigheden

Arbeidsomstandighedenbeleid en -regelgeving staat onder 
grote belangstelling. Politiek en maatschappij hechten er veel 
belang aan, maar er is ook kritiek. De regeldruk wordt te 
groot en de regelgeving zelf wordt te moeilijk en te uitge-
breid gevonden om goed na te kunnen leven. In de herziene 
Arbowet wordt meer ruimte en meer verantwoordelijkheid 
gegeven aan werknemers en werkgevers voor de invulling 
van wettelijke normen in voor hen passende en uitvoerbare 
maatregelen. De Arbeidsinspectie speelt op die veranderde 
situatie in door middel van een aangepast inspectiebeleid.

Het ‘nieuwe inspecteren’
In 2006 is al een eerste begin gemaakt met het ontwikkelen 
van een inspectieaanpak, die past bij de herziene Arbowet en 
de ontwikkeling naar meer verantwoordelijkheid voor sociale 
partners in de diverse branches en in het bevorderen van de 
naleving. Dat heeft onder andere binnen een aantal proefprojecten 
plaatsgevonden, waarin de Arbeidsinspectie branchebrochures 
met de wettelijke normen en verplichtingen heeft opgesteld en 
gedistribueerd en een tijd later daarop geïnspecteerd. Bedrijven 
zijn in die gevallen beter op de hoogte van wat de wet van 
hen vraagt. Het vermindert de vermeende complexiteit en de 
gevoelde regeldruk.
Deze aanpak wordt in 2007 verder uitontwikkeld en doorgezet. 
Daarmee wordt tevens een verbinding gelegd met de door de 
branchepartners op te stellen arbocatalogi. 
Doel van deze aanpak is sociale partners en bedrijven meer 
vanuit een positie van ‘vertrouwen’ te benaderen.
De inspectieprojecten van de Arbeidsinspectie zullen daarom 
nadrukkelijk rekening houden met de aanpak die vanuit de 
branches zelf wordt ontwikkeld. Qua timing en qua inhoud zal 
worden ingespeeld op de brancheactiviteiten. Waar partijen 
zelf actief zijn en dat wordt teruggevonden in verbetering 
van arbeidsomstandigheden op de werkvloer, past een meer 
terughoudende aanpak van de Arbeidsinspectie wat betreft 
inspecties in de branche. In andere gevallen kan het juist een 
goede strategie zijn om aan de ‘onderkant van de markt’ van 
bedrijven in een bepaalde branche, actief toezicht te houden en 
stevig te handhaven. Inspecteurs krijgen – binnen de algemene 
kaders - meer ruimte om een eigen afweging te maken van de 
aanpak in afzonderlijke situaties.

   
Meer en beter rekening houden met wat sociale partners in 
2007 ten aanzien van de ontwikkeling van catalogi doen en de 
inzet van andere inspectiediensten in branches, geeft de plan-
ning van de eigen inspectie-activiteiten overigens een grotere 
mate van onzekerheid. De voornemens die in dit jaarplan zijn 
weergegeven, zijn om die reden onderhevig aan aanpassingen 
wanneer dat vanuit de voorgaande overwegingen noodzake-
lijk wordt gevonden. 
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De nieuwe werkwijze van de Arbeidsinspectie zal – in lijn 
met de herziene Arbowet - meer ruimte geven en soepeler 
in de handhaving zijn waar het gaat om niet-ernstige risico’s 
en in bedrijven waar men actief bezig is de wet na te leven 
en eigen oplossingen te vinden voor arboproblemen. Waar 
sprake is van duidelijke onwil en ernstige risico’s, geeft de 
wet meer mogelijkheden om streng op te treden door het 
kunnen opleggen van hogere boetes en toepassing van het 
nieuwe handhavingsinstrument ‘last onder dwangsom’. Van 
die mogelijkheden zal de Arbeidsinspectie dan ook nadruk-
kelijk gebruik gaan maken.

Inspectie en certificatie
In de nieuwe, meer genuanceerde inspectieaanpak - terug-
houdend waar men de eigen verantwoordelijkheid goed 
oppakt en streng en actief, waar men bewust ernstige 
risico’s laat bestaan - past ook het omgaan met certificatie. 
Op het terrein van de arbeidsomstandigheden bestaan een 
groot aantal certificatie- en notificatiesystemen.  Gelet op 
het doel om vanuit een positie van vertrouwen toezicht te 
houden, kunnen dit mogelijke aangrijpingspunten zijn om bij 
voorbereiding en uitvoering van de inspectieprojecten mee 
rekening te houden. Voorwaarde is wel, dat deze systemen 
daadwerkelijk een positief verschil maken (daar	wordt	voor	
sommige	systemen	aan	getwijfeld) en dat de Arbeidsinspectie 
vooraf kan beschikken over de informatie ten behoeve van 
de selectie. Het ontbreekt op dit punt in de meeste geval-
len aan concrete informatie over welke bedrijven in het 
bezit zijn van certificaten. Wel zijn er enkele goede voor-
beelden, waar het nu al betekenis heeft voor de aanpak van 
de Arbeidsinspectie - zoals in het kader van ‘Asbestsloop’ 
- waardoor de aandacht kan worden verschoven naar de 
asbestsloopbedrijven, die niet gecertificeerd zijn. In 2007 zal 
voor de meldingen van Duikarbeid een vergelijkbare aanpak 
worden geïntroduceerd.
In alle inspectieprojecten zal worden nagegaan of in de 
betreffende sector of branche certificatiesystemen in wer-
king zijn en welke betekenis die kunnen hebben voor het 
toezicht van de Arbeidsinspectie. Waar dat het geval is, zal 
tevens worden nagegaan of en hoe deze – met de beschik-
bare informatie – kunnen doorwerken naar de bedrijvense-
lectie of de selectie van inspectieonderwerpen. 

Ontwikkeling op het terrein van de arbeids- en rust-
tijden
Ten aanzien van de arbeids- en rusttijden is er de tendens 
van verminderen van regels en verruiming van normen. Hier-

door ontstaan er meer mogelijkheden voor werkgevers en 
werknemers om de werkroosters meer naar eigen behoefte 
in te vullen. De herziene Arbeidstijdenwet geeft daar de 
mogelijkheden voor. Voor de Arbeidsinspectie betekent dit 
dat het accent nog meer komt te liggen op de opsporing van 
evidente misstanden en daar waar er een duidelijke relatie 
is tussen te lange werktijden en de risico’s die dit op kan leve-
ren voor de veiligheid en gezondheid. 
Voorbeelden daarvan zijn: 
• situaties met lange werktijden of nachtarbeid in combi-

natie met fysiek of mentaal zware arbeid;
• daar waar er een relatie ligt met risico’s voor de veilig-

heid van anderen, zoals in het Vervoer;
• daar waar uitbuiting op de loer ligt, zoals in combinatie 

met illegale tewerkstelling. 

Overtredingen van de ruimere normen – waardoor voor-
noemde risico’s kunnen optreden - zullen eerder dan nu het 
geval is, met een bestuurlijke boete worden afgedaan. 
Ook niet toegestane arbeid van kinderen en jeugdigen blijft de 
aandacht vragen, omdat het in een aantal sectoren nog onvol-
doende gesteld is in de naleving van de regels op dit vlak.

2.3 Samenwerking in het toezicht

Uit de hiervoor geschetste ontwikkelingen rond de Kader-
stellende Visie op het Toezicht (hoofdstuk �.�) zou de 
conclusie kunnen worden getrokken dat samenwerking met 
andere overheden en inspectiediensten een nieuw en door 
het Kabinet opgedrongen verschijnsel is. Niets is minder 
waar. De Arbeidsinspectie werkt op nationaal en op inter-
nationaal niveau al lang en nauw samen met collega-inspec-
tiediensten, met andere overheden en in bepaald opzicht 
met werkgevers- en werknemersorganisaties. De aandacht 
vanuit de maatschappij en de politiek voor het functioneren 
van (Rijks)toezichthouders en de ervaren last die toezicht 
en regelhandhaving met zich meebrengen, heeft die samen-
werkingsrelaties wel in een stroomversnelling gebracht. 
Waar in het jaarplan van 2006 nog werd gesproken van een 
verdere versterking van de samenwerking, is de situatie nu 
zodanig veranderd, dat er een vorm van centrale regie op het 
toezicht in een groot aantal ‘domeinen’ in de maatschappij 
actueel is.
De front-offices -  waarin deze centrale regie gestalte krijgt - 
moeten er voor zorgen dat er voor bedrijven in een bepaald 
domein één ‘loket’ voor het toezicht wordt gerealiseerd. Een 
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domein zal in de meeste gevallen een branche of sector zijn 
(zoals de Horeca), maar kan ook een bepaald werkgebied 
omvatten (zoals Schiphol). 
De Arbeidsinspectie houdt overal toezicht waar arbeid wordt 

De Arbeidsinspectie heeft het voortouw om in de sectoren 
Overige industrie (zoals de Rubber- en Kunststoffen) en 
Bouw onderzoek te gaan doen naar de wijze waarop de 
samenwerking tussen de inspectiediensten verbeterd kan 
worden. Of dat altijd in de vorm van front-offices zal zijn, 
wordt onderwerp van nadere studie.
De wijze van samenwerking in de front-offices zal per geval 
kunnen verschillen. In de meest vergaande situaties kan er 
sprake zijn van een vorm van taakoverdracht van de ene 
naar de andere toezichthouder, zoals de overdracht van een 
aantal arbotaken in de Horeca van de Arbeidsinspectie naar 
de Voedsel en Waren Autoriteit. Waar overdracht van taken 
vanuit de Arbeidsinspectie aan de orde is, zullen inspectie-
diensten die taken overnemen, hierbij inhoudelijk door de 
Arbeidsinspectie worden ondersteund. Immers, de bewinds-
lieden van SZW kunnen op de resultaten hiervan  nog altijd 
politiek worden aangesproken.
Deze situatie is vergelijkbaar met de wijze van samenwerking 
tussen Arbeidsinspectie en het Staatstoezicht op de Mijnen, 
waar al jarenlang sprake is van een dergelijke taakoverdracht.
In de sector Kinderopvang is sprake van vergaande samen-
werking tussen de betrokken Rijksinspecties (waaronder de 
Arbeidsinspectie, de VNG, de GGD-Nederland en het Lan-
delijk Netwerk Brandpreventie). Gezamenlijk zijn zij op weg 

Overzicht 2.2
Verwachte Front-offices in 2007

Domein Verwachte start front-office Voortouw bij Bijzonderheden

Horeca Begin 2007 VWA Taakoverdracht arbeidsomstan-digheden van AI naar VWA
Landbouw Begin 2007 AID 
Kinderopvang Pilots in 2007 GGD-en Intentieverklaring betrokken partijen is ondertekend
Ziekenhuizen Begin 2007 IGZ 
Schiphol Medio 2007 IVW 
Chemische industrie (BRZO) Medio 2007 Vrom-inspectie 
Wegtransport Medio 2007 IVW 
Vleesketen Medio 2007 VWA 
Metaal Medio 2007 Arbeidsinspectie 

naar een front-office in 2007, met een loket voor toezicht dat 
bij de GGD-en gepositioneerd zal worden. Daartoe is inmid-
dels een samenwerkingsconvenant opgesteld.
Met de Voedsel- en Warenautoriteit zullen nadere afspraken 
worden gemaakt over de afstemming in de aanpak van het 
Marktoezicht op gevaarlijke machines.
Op het terrein van de aanpak van illegale arbeid en arbeids-
marktfraude is de samenwerking al langer geleden in gang 
gezet in de vorm van interventieteams, onderlinge signalering 
en informatie-uitwisseling tussen de betrokken instanties.
Met de Onderwijsinspectie wordt nagegaan of uitvoering van 
arbotaken in het Onderwijs door de Onderwijsinspectie tot 
de mogelijkheden behoort. Het gaat dan vooral om thema’s 
als beleid rond agressie en geweld en werkdruk en bijvoor-
beeld niet om veiligheid in praktijklokalen

Uitvoering Arbeidsomstandighedentoezicht door 
Staatstoezicht op de Mijnen
Het Staatstoezicht op de Mijnen (ministerie van EZ) is, m.b.t. 
het domein delfstofwinning (olie, gas, zout) medetoezichthou-
der voor de Arbowet, ATW, KEW en Warenwet. 
Voor 2007 staan voor het AI beleidsveld de navolgende 
projecten gepland.

Overzicht 2.3
projecten arbotoezicht door Staatstoezicht in 2007

Projecten  Opmerkingen

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen, waaronder oplosmiddelen.  Project is gestart in 200� en loopt � jaar
Redding en calamiteiten Vervolg op het project in 2004 met focus op boorinstallaties
Werken op hoogte Vervolg op het project in 2004 (vallen van hoogte)
Duiken Offshore mijnbouwactiviteiten en windmolenparken
Fysieke belasting Focus op boorinstallaties
Veilig Hijsen In samenwerking met de NSOAF partners. Project is gestart in �de kwartaal 2006
Vluchtwegen Wordt bij alle inspectiebezoeken meegenomen

 
De	projecten	maken	deel	uit	van	het	document	Strategie	en	Programma	2007	-	2011	van	de	dienst.	Het	programma	en	meer	informatie	m.b.t.	de	taken	en	activ-
iteiten	van	het	Staatstoezicht	op	de	Mijnen	is	te	vinden	op	www.sodm.nl.

verricht. Het gevolg is dat zij in alle front-offices die van de 
grond gaan komen op zijn minst een van de ‘medespelers’ is.
Op de volgende voor de Arbeidsinspectie relevante domei-
nen worden in 2007 front-offices in werking gesteld of 
voorbereid:
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2.4 Aanpak arbeidsomstandigheden in 2007

Inspectie en handhavingsprojecten
Rond de �� % van de netto capaciteit van inspecteurs van de 
Arbeidsinspectie in het taakveld arbeidsomstandigheden en 
arbeidstijden wordt ingezet voor actieve inspecties7). In het 
overgrote deel gaat het daarbij om op afzonderlijke branches 
gerichte projecten. De overheersende arboproblematiek is in 
branches vaak vergelijkbaar, gelet op de gelijksoortige werk-
zaamheden, werkprocessen en toegepaste werkmethoden, 
materialen en machines. 
In een kleiner deel wordt capaciteit ingezet op thema’s en 
onderwerpen, die ‘dwars door branches heen’ worden 
geïnspecteerd. Een voorbeeld daarvan is het project 
vakantiewerk, een project waarin jonge vakantiewerkers 
worden gevolgd.
In 2007 lopen �2 projecten, waarvan enkele een door-
loop zijn van projecten die in 2006 zijn gestart, of een 
vervolgproject daarop.
Bij de voorbereiding van projecten worden als regel 
werkgevers- en werknemersorganisaties geconsulteerd, 
worden mogelijke vormen van samenwerking met 
andere overheden bekeken en wordt de relatie gelegd 
met een meer preventieve aanpak, zoals met inzet van de 
hiervoor genoemde branchebrochures,  arbocatalogi en 
arboconvenanten.
In paragraaf 2.� en bijlage 2 is meer informatie opgenomen 
over de afzonderlijke projecten.

Onderzoek van arbeidsongevallen
Het onderzoek naar meldingsplichtige arbeidsongevallen is 
een belangrijke activiteit van de Arbeidsinspectie. Dergelijke 
incidenten zijn meestal een aanwijzing dat er in de zorg 
voor goede arbeidsomstandigheden iets mis is gegaan. Uit 
onderzoek is gebleken dat één dodelijk ongeval tegenover 
9 ernstige ongevallen staat en tegenover ca. �000 minder 
ernstige ongevallen, die op hun beurt weer tegenover een fiks 
aantal onveilige situaties staan. Daarom worden alle dode-
lijke- en ernstig of blijvend letsel veroorzakende arbeidson-
gevallen en arbeidsongevallen die leiden tot opname in een 
ziekenhuis onderzocht8).  Naast het bestuursrechterlijke doel 
- dat in deze onderzoeken voorop staat - is het tevens een 
belangrijke bron van informatie over achterliggende oorzaken 
van ongevallen.  De informatie die hieruit voortkomt, wordt 

gebruikt om aan verbeteringen van arbeidssituaties te werken 
en deze wordt tevens benut voor het genereren van aan-
dachtspunten en prioriteiten voor de inspecties. 
Op basis van de gegevens over ernstige ongevallen die bin-
nen de Arbeidsinspectie beschikbaar zijn, wordt jaarlijks een 
evaluatieonderzoek gedaan. Hierin wordt onder meer een 
beeld gegeven van de kenmerken van werknemers die bij 
een arbeidsongeval betrokken zijn geraakt, van de bedrijven 
waarin die werknemers werkzaam zijn, en van de achterlig-
gende oorzaken van de ongevallen. Indien daartoe vanuit de 
evaluatie aanleiding wordt gevonden, zullen brancheorganisa-
ties worden geïnformeerd over de specifieke bevindingen die 
in de rapportage over hun branche naar boven komt.

7)	 De	rest	van	de	netto	capaciteit	wordt	ingezet	voor	ongevals-	en	klachtenonderzoek	en	overige	primaire	activiteiten
8)	 Dit	zijn	ook	de	ongevallen,	die	verplicht	moeten	worden	gemeld	aan	de	AI
9)	 Analyse	door	TNO	Arbeid	van	gegevens	uit	13.000	door	de	AI	onderzochte	ongevallen

Overzicht 2.4
Meest voorkomende ongevallen9): 

Vallen van hoogte en vallen op gelijke hoogte �2%
Contact met (draaiende delen van) machines  2�%
Contact met vallende/ instortende objecten ��%
Aanrijding door een voertuig 4%
Op of in een bewegend voertuig met een verlies van beheersing  4%
Blootstelling aan een gevaarlijke stof uit een open of gesloten omhulling 4%
Overige ongevallen �8 %

Oorzaken	die	te	maken	hebben	met	het	gebrek	aan	kennis	en	onjuist/
onverantwoordelijk	gedrag	komen	bij	alle	ongevalcategorieën	het	meest	voor.

Onderzoek van klachten
Ook het onderzoeken van klachten over arbeidsomstandig-
heden van werknemers, vakbonden of medezeggenschaps-
organen is een belangrijke activiteit van de Arbeidsinspectie 
om ernstige risico’s en eventuele misstanden op het spoor 
te komen. Werknemers hebben vaak een grote drempel te 
nemen, voordat zij de Arbeidsinspectie inschakelen. Om die 
reden wordt elke melding serieus onderzocht en worden 
klagers op de hoogte gebracht van de resultaten van het 
onderzoek. Uit permanent onderzoek onder klagers blijkt 
dat zij in hoge mate tevreden zijn over de wijze waarop de 
Arbeidsinspectie omgaat met hun klacht en over de wijze 
waarop zij daarover worden geïnformeerd.
Klachten (van werknemers of anderen die direct of indirect 
te maken hebben met onveilige of  ongezonde situaties) 
worden wel onderscheiden van tips (van derden over moge-
lijke misstanden). Bij tips wordt scherper gekeken naar de 
concreetheid van de melding en de ernst van de situatie.
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Productievolumes
Voor het totale taakveld arbeidsomstandigheden is aangege-
ven hoeveel zaken�0) in 2007 worden gepland of verwacht, 
onderverdeeld over de productgroepen. 

Instrumenteninzet 
De ervaring heeft geleerd dat in gemiddeld �0 – �� % van de 
inspecties het noodzakelijk is om handhavingsinstrumenten 
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 nog zonder boeteaanzegging een termijn 
krijgt om de wet alsnog na te leven. In ca. �0 % van de gevallen 
wordt er onmiddellijk, of na controle op een waarschuwing of 
eis, een boete opgelegd.
In 2007 zijn dat er naar verwachting voor de Arbowet en de 
Arbeidstijdenwet gezamenlijk ca. 2�00.

2.5 Inspectieprojecten in 2007

Sectoraanpak
De algemene analyse van de risico’s en de mate van nale-
ving wordt per sector of branche uitgewerkt. De specifieke, 
geanalyseerde situatie in de diverse sectoren en branches 
bepaalt - binnen de algemene kaders -  mede de keuze voor 
projecten en thema’s, die in een bepaald jaar aandacht krijgen 
van de Arbeidsinspectie.
Binnen de inspectieprojecten wordt, conform de risico-ana-
lyse, het accent gelegd op de serieuze risico’s. Steeds meer 
projecten zullen vergezeld gaan van een door de Arbeidsin-
spectie ontwikkelde branche-brochure, waarin die serieuze 
risico’s nader zijn omschreven en gekoppeld aan de wettelijke 
verplichtingen.

 
Overzicht 2.5
Verwachte resultaten en in te zetten capaciteit

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

32	actieve	inspectieprojecten,		waarvan	6	specifiek
gericht	op-,	of	gecombineerd	met	Arbeids-	en
rusttijden,	inclusief	monitoring 22.0�0 79 �00.�00 (�7,� %)
Ongevalsonderzoek 22�0 8  �0.600 (28,� %)
Klachtenonderzoek 2000 7 ��.086 (8,4 %)
Overig reactief (vergunningen,	ontheffingen,	meldingen) �680 6 �0.882 (6%)

Totaal  27.940 �00 �80.��� (�00%)     

Een ander belangrijk gegeven bij de inspectieprojecten is 
de zogenaamde ‘systeemaanpak’. Niet alleen wordt naar de 
specifieke risico’s gekeken, maar als er zich knelpunten en 
tekortkomingen voordoen, is ook de vraag van belang wat de 
achtergrond is van de aangetroffen tekortkomingen. Meestal 
is er ook een tekortkoming binnen het systeem, zoals: geen of 
gebrekkig arbobeleid, geen visie of beleid op het thema arbo 
bij investeringen, geen of onvoldoende interne voorlichting, 
onvoldoende toezicht op het gedrag van werknemers, geen 
inventarisatie van de risico’s, etc. Waar nodig worden ook 
deze aspecten in de handhavingsaanpak meegenomen. Met 
name in de sector Bouw zullen bouwbedrijven, naar aanlei-
ding van bevindingen in inspecties op de bouwplaatsen, op 
hun beleidsinspanningen worden doorgelicht en aangespro-
ken.

10)	 Een	‘zaak’	omvat	alle	activiteiten	en	handelingen	die	aan	de	orde	zijn	binnen	een	inspectie,inclusief	de	handhaving	en	controle	op	aangegeven	verbeteringen,	nadat	een		
	 of		meer	overtredingen	zijn	vastgesteld.
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Speciale thema’s
In 2007 is fysieke belasting het thema van de “Europese 
Week”. Dit betekent dat in 2007 vanuit het Europese	Agent-
schap	voor	de	veiligheid	en	de	gezondheid	op	het	werk	extra 
aandacht aan dit onderwerp zal worden geschonken middels 
publiciteitscampagnes, symposia etc. Ook in SLIC-verband, 
het samenwerkingsorgaan van Arbeidsinspecties in Europa, is 
besloten in 2007 aandacht te geven aan fysieke belasting door 
middel van een inspectiecampagne.

Naar aanleiding van een inspectieproject naar de beheersing 
van de risico’s van	besmetting	met	Legionella	door	Koeltorens	
in	gebouwen uitgevoerd in 2004 en 200� en enige uitbra-
ken met ernstige gevolgen in 2006 wordt in 2007 in eerste 
instantie een voorlichtingsproject opgezet om alle eigenaren 

Overzicht 2.7
Projecten Sector Industrie

Projecten/branches Onderwerpen

Kernenergiewet  (KEW) Stralingsgevaar
Leerindustrie   Machineveiligheid en gevaarlijke stoffen
Groente en fruit Machineveiligheid, fysieke belasting, overige gevaarlijke situaties
Metaalindustrie (machine- en apparatenbouw) Machineveiligheid en geluid
Koelinstallaties Veiligheid installatie en veilig gebruik
Uitgeverijen  Werkdruk en fysieke belasting
Papier en Karton industrie  Machineveiligheid, geluid en gevaarlijke stoffen/ oplosmiddelen

Overzicht 2.8
Sector Bouw

Projecten/branches Onderwerpen

Bouwlocaties, inclusief  actieperiode(s) Knellen pletten snijden, vallen, vallende voorwerpen, kankerverwekkende stoffen, schadelijk  
 geluid, gevaarlijke stoffen, ondeugdelijke inrichting arbeidsplaatsen
Systeeminspecties Arbozorg in bedrijven 
Meubelindustrie Acuut gevaarlijke stoffen, knel-, plet-, snijgevaar, wegvliegende-, wegschietende onderdelen,  
 kankerverwekkende stoffen, schadelijk geluid, kracht zetten (fysieke belasting)
Asbestketen Asbestsloop
Baanwerkers Valgevaar, geluid en trillingen, fysieke belasting, gevaarlijke stoffen
Tillen op bouwplaatsen Kracht zetten (Aansluiten bij Europese week en -campagne)
Kwarts in de Bouw Toxische stoffen
Wegenbouw Aanrijdgevaar, kwarts, agressie en geweld, werk- en rusttijden

en gebruikers van gebouwen te wijzen op het risico en de 
mogelijkheden van beheersing. Op basis van de uitkomsten 
van dit voorlichtingstraject wordt een nieuw inspectieproject 
voorbereid op dit thema.

Vanwege alle ontwikkelingen in het toezicht en de wetgeving 
kunnen in de loop van het planjaar (naar verwachting geringe) 
aanpassingen plaatsvinden in de planning van de projecten.
De verschillende overwegingen, die hiervoor zijn aangegeven 
leiden tot de volgende projecten en aandachtspunten bij de 
inspecties:
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Overzicht 2.9
Sector Dienstverlening

Projecten/branches Onderwerpen

Laden en lossen Fysieke belasting, algemene veiligheid, werk- en rusttijden
Kappers Fysieke belasting, gevaarlijke stoffen
Veilingen en groothandels Algemene veiligheid, aanrijdgevaar, arbeidstijden, fysieke belasting, gevaarlijke stoffen
Bedrijventerreinen Diversen
Schoonmaak vervoermiddelen Gevaarlijke stoffen, werk- en rusttijden, fysieke belasting
Overslag havens Algemene veiligheid, valgevaar, arbeidstijden, fysieke belasting
Horeca In overleg met de Voedsel en Waren Autoriteit te bepalen
Arbeidstijden Vervoer Werk- en rusttijden
Buitendiensten overheden Fysieke belasting, agressie en geweld en veiligheid
Werken met gedetineerden Agressie en geweld, werkdruk, bedrijfshulpverlening, arbeidstijden en machineveiligheid
Afvalverwerking (stortplaatsen, vuilverbranding, Gevaarlijke stoffen, machineveiligheid (kraakperswagens), geluid, arbeidshygiëne en
compostering, transport) biologische agentia
Gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg Fysieke belasting, agressie en geweld, bedrijfshulpverlening,  arbeidshygiëne (latexallergie en  
 huidaandoeningen) en zwembaden in inrichtingen
Glastuinbouw Fysieke belasting, gevaarlijke stoffen , machineveiligheid, valgevaar (o.a. bij het ‘krijten’ van  
 kassen) en monitoring drukapparatuur
Bijbanen kinderen en jeugdigen en vakantiewerk Werk- en rusttijden, veiligheid en fysieke belasting 
Werkplaatsen Defensie Machineveiligheid, arbeidsmiddelen, geluid en fysieke belasting
Werken met biologische agentia Controles van ‘Melding kennisgevingen’ en arbeidshygiëne
Podiumkunsten Veiligheid en fysieke belasting
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3.1 Kenmerken taakveld major hazard control

Er zijn in Nederland ongeveer �2� bedrijven die onder de 
werkingssfeer van het Besluit risico’s zware ongevallen �999 
(BRZO) vallen, omdat zij met grote hoeveelheden gevaarlijke 
stoffen werken. Dit zware regime van regelgeving en toe-
zicht is ervoor bedoeld om ernstige ongevallen met grote 
gevolgen voor mens en milieu te voorkomen. Ook zijn er 
regels in opgenomen voor het geval er toch iets mis mocht 
gaan, om de situatie dan zodanig te kunnen beheersen dat 
de gevolgen zo veel mogelijk kunnen worden beperkt. Deze 
‘BRZO-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 de omgeving en het milieu als invals-
hoek hebben en met de brandweer, die vooral kijkt naar 
de wijze waarop brandpreventie en brandbestrijding is 
geregeld. De Arbeidsinspectie kijkt naar 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, omdat de omvang van de 
hoeveelheid gevaarlijke stoffen geringer is. Er geldt dan een 
verplichting tot een ‘aanvullende risicoinventarisatie en –eva-
luatie’ (ARIE). Het aantal bedrijven dat onder de werkings-
sfeer van ARIE valt is nog niet exact bekend, omdat het nog 
om betrekkelijk nieuwe regelgeving gaat. Schattingen lopen 

Major Hazard Control

3
uiteen van �00 tot �00. Bij de ARIE is het toezicht volledig 
bij de Arbeidsinspectie belegd en geldt een informatieplicht 
naar de collega-toezichthouders van het BRZO.
Met de uitvoering van deze taken zijn specialisten van hoog 
chemisch- en veiligheidstechnisch kennisniveau belast, die 
zijn samengebracht in de directie Major Hazard Control.

De hierboven aangeduide bedrijven hebben een gevari-
eerde samenstelling. Enerzijds betreft het grote onderne-
mingen, soms multinationals, soms met meerdere vestigin-
gen in het land, waarbij het omgaan met gevaarlijke stoffen 
tot de kernactiviteit behoort. Hierbij kan worden gedacht 
aan raffinaderijen en chemische (proces)industrieën. 
Deze ondernemingen zijn vertrouwd te werken met 
vastgelegde systemen voor de beheersing van risico’s. 
De wettelijke systeemverplichtingen t.a.v. de beheersing 
van veiligheidsrisico’s worden in de eigen bedrijfsvoering 
geïmplementeerd. Het wetgevingsbelang en het eigen belang 
van deze bedrijven ten aanzien van het continueren van een 
ongestoorde procesvoering lopen daarmee grotendeels 
parallel. Anderzijds zijn er ook kleinere, minder complexe 
ondernemingen, die bijvoorbeeld installaties hebben met 
grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen of die grote hoe-
veelheden gevaarlijke stoffen op- of overslaan of waarbij het 
omgaan met deze stoffen niet tot de kernactiviteit behoort 
(bijv. bedrijven met ammoniak-koelinstallaties). De wettelijke 
systeemverplichtingen worden hier nog lang niet altijd als 
integraal onderdeel in de bedrijfsvoering opgenomen. 
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3.2 Ontwikkelingen rond het Besluit risico’s 
zware ongevallen

In 2004 is een evaluatieonderzoek naar de effecten van 
het BRZO gepubliceerd. Naar het oordeel van zowel het 
bedrijfsleven, als de betrokken overheden, heeft het BRZO 
een positief effect op de arbeidsveiligheid, de externe 
veiligheid en de rampenbestrijding en heeft het tevens 
gezorgd voor meer aandacht in de breedte voor veiligheid, 
een verbeterde samenwerking en kennisuitwisseling en 
een verhoogd veiligheidsbewustzijn. 
Daarentegen bleek ook uit het onderzoek dat de overheids-
prestatie bij de uitvoering van het BRZO te wensen overliet. 
Voorgeschreven termijnen worden niet gehaald, kwaliteit en  
kwantiteit van inspecties en handhaving moeten nog sterk 
worden verbeterd, verwachtingen rond het één-loketprincipe en 
samenwerking tussen de overheden worden niet waargemaakt. 
Een onderzoek van de VROM-Inspectie bevestigde dit beeld.
Een belangrijke oorzaak van de ondermaatse overheids-
prestatie is gelegen in de versnippering in de uitvoering 
aan de zijde van het ’Bevoegd gezag ex. Wet milieube-
heer’ (�2 provincies en 42 gemeenten) en van de brand-
weer (2� regionale brandweercorpsen en � kernregio’s). 
Onder de regie van VROM heeft tussen eind 2004 en 
augustus 2006 een grootscheeps en ambitieus ver-
beterprogramma gelopen. In dit verbeterprogramma 
(BeteRZO) is in overleg met alle betrokkenen gewerkt 
aan het realiseren van een verbeterde overheidsprestatie 
bij de uitvoering van het BRZO, zodanig dat die de toets 
der kritiek kan doorstaan. Het programma heeft veel ver-
beteringen gebracht. Wel is inmiddels duidelijk dat zonder 
een of andere vorm van ‘opschaling’ van de uitvoering, de 
uiteindelijke doelstellingen niet zullen worden gehaald. 

Inmiddels heeft het kabinet de aanbevelingen van de com-
missie de Grave hieromtrent overgenomen en zal tot 
verdere uitwerking en implementatie moeten worden geko-
men. Gepleit wordt om te komen tot vermindering van de 
‘bestuurlijke drukte’ en, meer specifiek voor het BRZO, om 
te werken aan ‘opschaling’ door samenvoeging van ambte-

lijke en bestuurlijke verantwoordelijkheden in de uitvoering. 
Daarmee kan efficiënter en met meer waarborgen voor 
de kwaliteit van het toezicht worden gewerkt. De Arbeids-
inspectie zal ook in 2007 haar volle medewerking aan de 
implementatie van deze voorstellen verlenen. 

3.3 Activiteiten BRZO en ARIE in 2007

In dit werkveld wordt de prioriteitsstelling bepaald door de 
wetgeving. Zowel het BRZO als ARIE kennen een stelsel van 
grenswaarden, waarmee wordt bepaald of een bedrijf onder 
deze specifieke wetgeving valt en daarmee onder het bijbe-
horende 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 inspectiefrequentie voor, tenzij 
er in het gezamenlijke inspectieprogramma een andere 
frequentie is vastgelegd. Bij de ARIE wordt uitgegaan van een 
tweejaarlijkse inspectiefrequentie. De doelstelling van de 
Arbeidsinspectie hierbij is, om deze inspecties uit te voeren 
met een inhoudelijk en procedureel kwaliteitsniveau zoals 
in het ISO-gecertificeerde Kwaliteitsmanagementsysteem 
(KMS) van de directie MHC is vastgelegd. 
Uit ongevalanalyses komt naar voren dat onderhoudsma-
nagement en bedrijfsintern toezicht op de uitvoering een rol 
in de mate van de veiligheid spelen.  Deze aspecten krijgen 
in 2007 dan ook extra aandacht, zowel bij de uitvoering van 
het BRZO, als bij de uitvoering van de ARIE. Dit zal met de 
inspectiepartners worden besproken. Verder zal in 2007 de 
uitvoering van het primaire proces vooral zijn gericht op:
• De verwerking van de z.g. 2e ronde Veiligheidsrapporten;
• De uitvoering van periodieke BRZO inspecties, waarbij 

onderhoudsmanagement,  beheersing van de uitvoering 
in de bedrijven en de naleving van de verplichtingen uit 
de ATEX��) - en PED�2) -richtlijn, aandacht zullen krijgen;

• De uitvoering van de ARIE-inspecties (inclusief voorlich-
ting en zo nodig opsporing).

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

11)	 ATEX	is	een	afkorting	van	ATmosphère	EXplosible	(explosieve	atmosfeer)
12)	 PED	staat	voor	Pressure	Equipment	Directive	

   
De verwachte productiecijfers voor MHC  zien er als volgt uit:

Producten/processen Capaciteit in % Aantal zaken Aantal zaken in %

Beoordelingen Veiligheidsrapport        �.2 % 44 �0%
Periodieke Inspecties   6�,7 % �60 �6 %
Onderzoek zware ongevallen     �6.� % �0 7 %
ARIE-inspecties �4,� % ��7 26 %
Beoordelingen Kennisgeving      �,2 % �0 ��%
Overige producten       �,2 % 49 ��%
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Arbeidsmarktfraude

4
4. 1 Kenmerken taakveld Arbeidsmarktfraude

Illegale arbeid verstoort de normale werking van de arbeids-
markt en verdringt legale arbeid uit Nederland en de EU. Ook 
gaat illegale tewerkstelling meestal gepaard met ontduiking van 
belastingen en premies en is er sprake van uitbuiting van afhan-
kelijke werknemers. Lage lonen en slechte leef- en werkom-
standigheden, zijn bij illegale tewerkstelling veel voorkomende 
patronen. Door zich niet aan de regels te houden kunnen 
malafide werkgevers goedkoper produceren dan bonafide 
werkgevers, hetgeen leidt tot oneerlijke concurrentie. 
Bij 2�% van de inspecties op dit thema, worden illegaal wer-
kenden aangetroffen. Vooral in arbeidsintensieve sectoren en in 
situaties waar relatief laaggeschoolde arbeid voorkomt, is over-
treding van de wetgeving op dit gebied veelvuldig aan de orde.
Uit onderzoeken naar het voorkomen van illegale arbeid 
wordt gesproken over 48.�00-79.�00 arbeidsjaren, die (elk 
jaar) door illegale arbeid worden ingevuld��). 
De directie Arbeidsmarktfraude (AMF) van de Arbeidsin-
spectie houdt toezicht op de naleving van de Wet arbeid 
vreemdelingen (Wav) en de Wet minimumloon en mini-
mum vakantiebijslag (WML). De Wav bepaalt dat werkge-
vers een tewerkstellingsvergunning nodig hebben voor het 
laten werken van personen die afkomstig zijn van buiten de 
z.g Europese Economische Ruimte (EER). 

De Arbeidsinspectie kan hoge boetes opleggen bij het 
constateren van overtredingen van de Wet arbeid vreem-
delingen. De boetenormbedragen zijn € 8.000 en € 
4.000 voor respectievelijk rechtspersonen en natuurlijke 
personen. Voor zover belanghebbenden in beroepsza-
ken bezwaar maken tegen de hoogte van het opgelegde 
boetebedrag, vindt dat geen gehoor bij de bestuursrechter. 
Het bedrag is immers niet onevenredig hoog, ten opzichte 
van de begane overtreding. Wel zullen ‘matigingsgronden’ 
worden geformuleerd, zodat in buitengewone individuele 
omstandigheden, waarin de werkgever aantoonbaar te 
goeder trouw heeft gehandeld, een lagere boete opgelegd 
kan worden. Ook in het kader van de Wet minimumloon 
en minimum vakantiebijslag kunnen in 2007 bestuurlijke 
boetes worden opgelegd bij niet naleving van de regels�4). 
In 2007 verwacht de Arbeidsinspectie ongeveer 2.000 
boetes op te leggen voor overtredingen van de Wav en 
circa 800 voor ontduiking van de WML. De Wav-boetes 
tezamen belopen een bedrag van circa € 24.000.000.
Het	bedrag	aan	WML-boetes	kan	nog	niet	worden	begroot,	
omdat	de	boetebedragen	per	overtreding	nog	niet	zijn	vastge-
steld.	

13)		 Research	voor	Beleid	BV,	‘Over	de	grens’.	Een	onderzoek	naar	illegale	activiteiten	op	het	gebied	van	uitzendarbeid,	april	2004
14)	 Tijdstip	van	invoering	van	de	bestuurlijke	boete	in	de	WML	was	tijdens	opstellen	Jaarplan	nog	niet	definitief	besloten
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4.2 Ontwikkelingen in het taakveld Arbeids-
marktfraude

Vrij verkeer werknemers uit de Midden- en Oost-Euro-
pese EU lidstaten (MOE-landen)��).
In 2007 is sprake van open grenzen voor alle werknemers 
uit de zogenaamde MOE-landen. 
Dat betekent dat er dan bij de inzet van deze werkne-
mers, geen sprake meer is van illegale tewerkstelling. De 
verwachting is dat het inzetten van illegale tewerkstelling 
daarmee enigszins zal verminderen, maar zeker niet zal 
verdwijnen. Gekoppeld aan het vrije verkeer van werkne-
mers uit de MOE-landen, worden flankerende maatregelen 
genomen om eventuele nadelige gevolgen van dit vrije ver-
keer zoveel mogelijk te beperken. Met de sociale partners 
zijn afspraken gemaakt over samenwerking bij de handha-
ving van wet- en regelgeving op het gebied van de arbeid 
(Wav, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Waadi, 
Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verkla-
ren van bepalingen van cao’s, de Arbowet en Arbeidstijden-
wet). Kernpunten van de samenwerking zijn het melden van 
vermoedens van niet-naleving, onderlinge informatie-uitwis-
seling ten behoeve van de risicoanalyse van de AI en de 
sociale partners en het geven van voorlichting aan werkne-
mers. Oneerlijke concurrentie kan door deze samenwer-
king naar verwachting effectiever worden bestreden. 
Bovendien maakt de AI, om de Wav en de WML-controles 
zo efficiënt mogelijk te kunnen laten verlopen, afspraken 
met de desbetreffende MOE-landen over gegevensuitwis-
seling. Zo is eind 2006 een overeenkomst afgesloten met 
Polen en Slowakije. In 2007 volgen overeenkomsten met 
onder meer Tsjechië en Hongarije.

Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag (WML)
In het kader van de WML wordt in 2007 de bestuursrech-
telijke handhaving ingevoerd. Vanaf dat moment kan de 
Arbeidsinspectie een werkgever een bestuurlijke boete 
of een last onder dwangsom opleggen bij geconstateerde 
onderbetaling. De Arbeidsinspectie gaat bij elke inspectie 
en onderzoek na of er mogelijk sprake is van betaling 
onder het minimumloon, waarna diepgaander onderzoek 
kan volgen. Met de invoering van bestuursrechtelijke hand-
having van de WML kan naar verwachting betaling onder 
het minimumloon effectief door de overheid bestreden 

worden. De werknemer behoudt daarnaast de mogelijk-
heid om langs privaatrechtelijke weg achterstallig loon te 
vorderen van zijn werkgever.

Kennismigranten
Voor z.g. kennismigranten�6) is sinds oktober 2004 geen 
tewerkstellingsvergunning meer nodig. Er geldt alleen een 
salariseis, van minimaal € ��.�6� voor personen jonger dan 
�0 jaar en van minimaal € 4�.49� voor werknemers boven 
de �0 jaar. De Arbeidsinspectie heeft met de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND) een ‘fraudeprofiel’ opgesteld, aan de 
hand waarvan de IND signalen van mogelijk misbruik van de 
regeling doorgeeft. Uitgangspunt is dat de Arbeidsinspectie in 
2007 tenminste �00 onderzoeken op dit terrein verricht. 

Notificatie van buitenlandse dienstverleners
Eind 200� is voor grensoverschrijdende dienstverlening de 
tewerkstellingsvergunningplicht vervangen door een systeem 
van ‘notificatie’ vooraf. Deze notificatieplicht geldt voor 
dienstverleners gevestigd in landen waarvoor vrij verkeer van 
diensten geldt (alle EER-landen), die daarbij gebruik maken 
van personen die niet vrij op de Nederlandse arbeidsmarkt 
mogen werken. Bij oneigenlijk gebruik van de regeling (er is 
dan geen sprake van daadwerkelijke dienstverlening) en bij 
niet of te laat notificeren, kan de Arbeidsinspectie een boete 
opleggen. Er wordt vooral genotificeerd voor werknemers 
uit de MOE-landen. Wanneer vrij verkeer van werknemers 
met deze landen is ingevoerd, neemt het aantal genotificeerde 
werknemers naar verwachting substantieel af. 

Medewerkingsverplichting 
In de Wet Arbeid Vreemdelingen is eind 2006 de z.g. ‘mede-
werkingsverplichting’ opgenomen. Het niet meewerken 
door de werkgever aan het vaststellen van de identiteit 
van werknemers, is een ‘beboetbaar feit’ geworden. De AI 
kan hiervoor een boete opleggen die gelijk is aan de boete 
voor illegale tewerkstelling. Hierdoor wordt de effectiviteit 
van de controles naar verwachting verder vergroot. 

Mensenhandel
Het voorkomen en bestrijden van mensenhandel is een van 
de speerpunten van de regering, zoals onder meer vastge-
legd in de ‘Illegalennota’. Een aantal ministeries heeft geza-
menlijk een ‘Nationaal Rapporteur Mensenhandel’ aange-
steld en per � januari 200� is een nieuw artikel opgenomen 

15)	 Tijdens	opstellen	Jaarplan	was	er	nog	geen	definitief	besluit	over	de	‘open	grenzen’	voor	MOE-landers
16)	 Migranten	met	een	bepaald	(hoog)	opleidingsniveau
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in het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot men-
senhandel en uitbuiting. Strafbare uitbuiting is in dit artikel 
verbreed van alleen seksuele uitbuiting naar uitbuiting op 
het terrein van arbeid en dienstverlening. Deze verbreding 
betekent dat de Arbeidsinspectie en de Sociale Inlichtingen 
en Opsporingsdienst (SIOD) een nadrukkelijker rol hebben 
bij de bestrijding van uitbuiting. De Arbeidsinspectie is alert 
op uitbuiting en verstrekt signalen hierover aan de SIOD.

4. 3 Samenwerking in het toezicht

De AI intensiveert de samenwerking met andere diensten 
en organisaties om effectiever en efficiënter te kunnen 
handhaven. Evenals in 2006 zal de directie AMF zich in 
2007 richten op samenwerking met andere diensten zoals 
de Belastingdienst, de SIOD, de Vreemdelingenpolitie (VP) 
en gemeenten. Elk jaar maakt AMF met de VP afspraken 
over de in te zetten capaciteit bij de Wav-inspecties. Deze 
afspraken worden op regionaal niveau tussen de politie-
korpsen en inspectieteams vastgelegd. 
De samenwerking met andere diensten bestaat enerzijds 
uit het gezamenlijk verrichten van inspecties, al dan niet 
in interventieteamverband. Anderzijds wisselt de directie 
AMF informatie uit met deze diensten ten behoeve van 
de inspecties en over de resultaten ervan. Zo verstrekt de 
Belastingdienst op aanvraag gegevens aan AMF over stor-
tingen op en van de zogeheten geblokkeerde rekeningen 

van bedrijven. AMF levert de Belastingdienst op haar beurt 
gegevens over bedrijven die de Wav hebben overtreden in 
verband met mogelijke belastingnaheffing. 
In het najaar van 2006 komen de gegevens beschikbaar 
van de zogeheten ‘eerstedagsmeldingen’ (EDM). Bedrij-
ven moeten nieuwe werknemers bij de Belastingdienst 
aanmelden voor aanvang van hun werkzaamheden. De 
AI kan deze informatie gebruiken bij haar controles. De 
bevindingen van deze controles geeft de AI op haar beurt 
weer door aan de Belastingdienst.  

Het werkveld arbeidsmarktfraude valt – gelet op de 
specifieke aanpak en de al gerealiseerde samenwerking in 
de interventieteams  - buiten de bij het taakveld Arbeids-
omstandigheden genoemde ‘front-offices’. Wel zal worden 
bekeken of de signaleringsfunctie naar andere inspectiedien-
sten en overheden kan worden versterkt voor de opspo-
ring van evidente misstanden. Een voorbeeld daarvan is dat 
bij het aantreffen van ernstig onhygiënische situaties dit aan 
de Voedsel- en Warenautoriteit zal worden gemeld.

Branchecontacten
Voor de directie AMF van de Arbeidsinspectie is het leg-
gen en onderhouden van contacten met brancheorgani-
saties een belangrijk aspect van het projectmatig werken. 
Zo heeft AMF regelmatig overleg met werkgevers- en/of 
werknemersorganisaties in de horecasector, in de land- en 
tuinbouw en in de bouwsector, met als doel het verbete-
ren van de naleving van wet-en regelgeving bij de desbe-
treffende werkgevers in die branches. AMF streeft ernaar 
om bij het begin van een project werkgeversorganisaties 
te informeren over het doel ervan. Na afloop van een 
project worden de resultaten, indien dat wenselijk is, met de 
brancheorganisaties besproken. De contacten worden ver-
breed dan wel verdiept, dit in verband met het flankerend 
beleid bij de invoering van vrij verkeer voor de MOE-landen. 
In dit kader wordt ook bekeken welke rol voorlichting kan 
spelen in het bevorderen van een betere naleving.

4. 4 Aanpak Arbeidsmarktfraude in 2007

In het verlengde van de Kaderstellende Visie op Toezicht, 
gaat de directie AMF - nog meer dan voorheen het geval 
was - daar inspecteren waar dit het meest effect sorteert. 
Ook de samenwerking met andere diensten krijgt steeds 
meer gestalte. Bij vrij verkeer van werknemers uit de 
MOE-landen zal de AI meer controleren op onderbetaling. 
Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Belastingdienst. 
Ontwikkelingen in de branches zelf - zoals het invoeren 
van certificering bij loonbedrijven en het opstellen van 
NEN-normen voor intermediairs - zijn belangrijk voor het 
steeds selectiever kunnen inspecteren van bedrijven.  De 
directie AMF en de SIOD hebben gezamenlijk een aan-
gepast model voor risicoanalyse bij arbeidsmarktfraude 
ontwikkeld. In 2007 zal de (in)vulling van het model met 
gegevens op sector- en bedrijfsniveau klaar zijn en zal 
het tevens worden toegepast. Daarnaast maakt de SIOD 
risicoanalyses ten behoeve van de interventieteams.

AMF verdeelt de beschikbare inspectiecapaciteit over 
interventieteams, landelijke en regionale inspectieprojec-
ten, verzoeken van derden (bijvoorbeeld van de SIOD, de 
IND en het CWI) en onderzoeken op basis van meldingen 
en tips. Naast de risicoanalyse zijn politieke toezeggingen 
medebepalend voor de keuze van de te inspecteren sec-
toren. Bij het bepalen van de prioriteiten gaat AMF uit van 
de doelstelling die in de SZW-begroting 200� is opgeno-
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men betreffende het beoogde nalevingsniveau van de Wet 
arbeid vreemdelingen: “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 ��% in de sectoren land- en 
tuinbouw, horeca, bouw, uitzendbureaus, schoonmaak en 
vlees en vis”. In het handhavingsprogramma 2007-20�0 
wordt hiernaar verwezen. 
Deze doelstelling betekent voor de AI dat zij de komende 
jaren in de genoemde sectoren op naleving van de Wav 
blijft inspecteren. Dat kan zijn in de vorm van een inter-
ventieteam, en/of een landelijk dan wel een regionaal 
inspectieproject. Daarnaast houdt de directie AMF bij de 
prioriteitstelling rekening met het (handhavings-) beleid 
dat is beschreven in (inter)departementale nota’s en met 
toezeggingen die aan de Tweede Kamer zijn gedaan, een 
en ander in overleg met de SZW-beleidsdirectie Arbeids-
markt. 

De interventieteams en andere samenwerkingsverban-
den nemen een prominente plaats in bij de verdeling van 
de beschikbare inspectiecapaciteit. AMF stelt ongeveer 
40% van de capaciteit beschikbaar voor deze samenwer-
kingsverbanden tussen de AI, de Belastingdienst, UWV, 
gemeenten, politie en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 
Deze teams richten zich op de bestrijding van belasting- 
en premiefraude, uitkeringsfraude, illegale tewerkstelling en 
daarmee samenhangende misstanden. De teams die onder 
leiding van de AI staan, zijn vooral actief in bedrijfstakken. 
Dit zijn in 2007 onder meer de sectoren horeca, bouw, 
land- en tuinbouw, detailhandel en scheepvaart. 

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 
(Waadi)
De directie AMF houdt ook toezicht op de naleving van de 
Waadi. Dit gebeurt naar aanleiding van klachten. Een ele-
ment van de Waadi is de z.g. ‘loonverhoudingsnorm’. Moge-
lijk leidt dit tot een toename van het aantal verzoeken van 
de betrokken sociale partners om een onderzoek door de 
Arbeidsinspectie. Het aantal onderzoeken is momenteel 
overigens beperkt.  

Inzet capaciteit 2007
Begin 2007 zal de directie AMF �77 inspecteurs in dienst heb-
ben voor de handhaving van de WAV, WML en de WAADI . 
De beschikbare netto inspectiecapaciteit bedraagt bij een 
gemiddelde bezetting van �80 fte in 2007 in het totaal 
ongeveer �27.200 uur. Deze capaciteit zal als volgt worden 
verdeeld over de soorten activiteiten van de directie AMF. 

Producten  Uren % capaciteit Zaken

Reactieve signalen/ Onderzoeken
naar kennismigranten, notificatie,
samenwerking met SIOD,
verzoeken van derden 2�440 20 �.4�0
Landelijke AI-projecten 44�20 �� 4.840
Regionale AI-projecten   6�60 �    7�0
Interventieteams �0880 40 �.6�0

Totaal beschikbare inspectiecapaciteit �27200                �00  �0.�90
 
Ervan uitgaande dat in 2007 vrij verkeer voor de MOE-lan-
ders wordt ingevoerd, zal de AI in sectoren waar werkne-
mers uit deze landen veelal werkzaam zijn controles gaan 
verrichten op de naleving van de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag. Het gaat hierbij onder meer om 
de land- en tuinbouw en de bouwsector. De directie AMF 
zal in totaal circa �0.�90 controles Wav/WML uitvoeren. 
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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

Organisatie Arbeidsinspectie

Bij lage1
Positionering
De Arbeidsinspectie is een onderdeel van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De AI functioneert 
onder de politieke verantwoordelijkheid van de Staatse-
cretaris en valt in organisatorisch-/ambtelijke zin onder de 
Secretaris-generaal. 

Organisatiestructuur
De Arbeidsinspectie bestaat uit drie sectordirecties op het 
taakveld Arbeidsomstandigheden, te weten:  Industrie, Bouw 
en Dienstverlening. Daarnaast omvat de Arbeidsinspectie de 
directie Major Hazard Control (MHC), de directie Arbeids-
marktfraude (AMF) en de directie Inspectieondersteuning. 
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, Rot-
terdam en Roermond. Zij vormen de thuisbasis van de 
inspectieteams van de directies. Daar worden tevens de 
administratieve en andere ondersteunende taken vervuld, 
die samenhangen met de werkzaamheden van de inspec-
tieteams.
Onder de directeur inspectieondersteuning vallen de 
afdelingen Binnendienst (administratie en bedrijfsvoering), 
Expertisecentrum, Bestuurlijke boetes en Personeelsont-
wikkeling.
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Arbeidsomstandigheden,
toelichting per project

Bij lage2
In dit overzicht wordt kort inhoudelijk ingegaan op de geplande inspectieprojecten. 
Voor alle afzonderlijke projecten zal worden nagegaan welke mogelijkheden er zijn om samen te 
werken met andere inspectiediensten. Waar dat al concreet in beeld is, is dat hieronder aangegeven.

Sector Industrie

Leer
In 2007 zal een inspectieproject plaatsvinden in de leerin-
dustrie (BIK �9), waarbij tevens de groothandel in schoei-
sel (��42) wordt meegenomen.

Daarbij zullen twee belangrijke knelpunten - te weten 
machine(on)veiligheid en het gebruik en de opslag van 
gevaarlijke stoffen - worden aangepakt. Gevaarlijke stoffen 
worden veelvuldig gebruikt bij het weken, wassen en looien 
van huiden. Ook in de afwerkingsfase wordt veel gebruik 
gemaakt van stoffen met oplosmiddelen. Bij de keuze 
voor dit onderwerp wordt aangesloten bij de speerpun-
ten die in het convenant met de sector zijn bepaald. Wat 
machine(on)veiligheid betreft gaat de aandacht vooral uit 
naar het werken met walsen, persen en scherpe gereed-
schappen voor het bewerken en snijden van leer.

Groente en fruit
In de voorbereidingsperiode van dit project zal worden 
bezien en georganiseerd op welke wijze de samenwer-
king met de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) vorm en 
inhoud gegeven kan worden. 

In de groente- en fruitsectoren, zowel in de verwerkende 
sector, als in de groothandel, vinden activiteiten van ver-
schillende aard plaats. Ontvangen, sorteren, wassen, snijden 
en in-, om- en verpakken van verschillende producten. Bij 
deze activiteiten worden verschillende machines gebruikt 
waar verhoogde kans is op snij-, knel- en pletgevaar. 
Daarnaast worden de producten ingekrat en/of gepal-
letiseerd en gereed gemaakt voor transport. Bij deze 
werkzaamheden vinden verschillende vormen van fysieke 
(over)belasting plaats. Te weten: palletiseren, en tillen en 
duwen en trekken van ondermeer transportkarren. 
De inspecties worden gericht op machine(on)veiligheid 
en fysieke belasting. Tijdens de inspecties zullen mogelijk 
aangetroffen zware of gevaarlijke bedrijfsspecifieke werk-
omstandigheden in kaart gebracht worden.
 
Metaalindustrie
In 2007 zal een project worden uitgevoerd in de 
sector ‘Machine en apparatenindustrie’. Met name 
machine(on)veiligheid en geluid blijken de belangrijkste 
risico’s te zijn. De Arbeidsinspectie zal in de aanpak van 
de Metaal-, elektrotechnische- en transportindustrie het 
toezicht voor de Rijksinspectiediensten gaan coördineren. 
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Met dat doel zullen de projectactiviteiten voor 2007 van 
alle relevante Rijksinspectiediensten (VROM-Inspectie 
en VWA) in de Machine en apparatenindustrie worden 
afgestemd en gecoördineerd. In overleg met deze Toe-
zichthouders kunnen enkele inspectiepunten worden 
toegevoegd.  
Voorafgaand aan het inspectieproject zal een specifieke 
branchebrochure ontwikkeld worden. Een half jaar voor 
de start van het project, zal deze aan de bedrijven worden 
toegezonden. 

Koelinstallaties
De Arbeidsinspectie is toezichthouder in het kader 
van de Warenwet en de daarbij bijhorende richtlijnen. 
Hieronder valt ook drukapparatuur, waaronder koelinstal-
laties. In 2007 zal de Arbeidsinspectie een inspectieproject 
uitvoeren gericht op koelinstallaties. Op � augustus 200� 
is de wetgeving ten aanzien van dit onderwerp veranderd 
en is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze 
apparatuur toegenomen. Dit betekent bijvoorbeeld dat 
de gebruiker nu zelf verantwoordelijk is voor het aanvra-
gen van een keuring, terwijl eerder het Stoomwezen het 
initiatief hiertoe nam. 
De beheersing van de risico’s van deze installaties is 
gebaseerd op een streng keuringsregime. Met de wijzi-
ging van de richtlijn vallen nu ook installaties onder deze 
regelgeving, die er eerder niet onder vielen. Dit speelt 
onder andere voor koelinstallaties. Naast de gebruiker 
speelt de installateur een belangrijke rol in de beheersing 
van de risico’s van koelinstallaties. Uit contacten van de 
Arbeidsinspectie met de keuringsinstanties zijn signalen 
gekomen dat installateurs zich niet aan de nieuwe regelge-
ving houden. 
Tenslotte heeft de Arbeidsinspectie in 2004 een �0-tal 
bedrijven (gebruikers) met een ammoniakkoelinstal-
latie geïnspecteerd. Bij 94% van deze bedrijven zijn één 
of meer overtredingen geconstateerd. Belangrijk knel-
punt bleek een onvoldoende veiligheidsbewustzijn bij de 
gebruikers.
Doelgroep van het project zijn fabrikanten, installateurs 
en gebruikers van de installaties. Het veilig gebruik en 
de veiligheid van de installatie staan in deze inspecties 
centraal. 
Samenwerking met andere inspectiediensten, waaronder 
de vergunningverleners, zal nader ingevuld worden tijdens 
de projectvoorbereiding. Met VROM-Inspectie zal in 
een vroegtijdig stadium afgestemd worden en eventuele 
samenwerking nader ingevuld worden. Tevens zal er over-

leg gevoerd worden met de keuringsinstanties en zal waar 
mogelijk gecommuniceerd worden met en via branche-
organisaties. 

Uitgeverijen
Sinds december 2002 loopt er een arboconvenant in de 
uitgeverijsector. Het convenant richt zich op de twee 
belangrijkste arborisico’s waar werknemers mee gecon-
fronteerd worden in hun sector: RSI en werkdruk. Het 
derde convenantspeerpunt is verzuim en re-integratie. 
Na afloop van het convenant is de Arbeidsinspectie 
voornemens om een inspectieproject te starten (oktober 
2007 tot en met januari 2008). De inspectieonderwerpen 
sluiten aan bij het convenant: werkdruk en fysieke belas-
ting (RSI). Op deze wijze kan inzicht verkregen worden in 
hoeverre de sector er in is geslaagd de arborisico’s aan te 
pakken en tevens in het nalevingsniveau van de sector op 
genoemde onderwerpen.
Tegelijkertijd met de uitgeverijen worden ook de Pre-
pressbedrijven meegenomen uit de Grafimedia. Dit zijn 
bedrijven waar over het algemeen veel desktop publishers 
(DTO’ers) werkzaam zijn, die met dezelfde arborisico’s 
te maken hebben. Ook in 2006 vonden inspecties plaats 
in de Grafimedia, waarbij niet op deze onderwerpen is 
geïnspecteerd. 
Voorafgaand aan het inspectieproject zal een specifieke 
branchebrochure ontwikkeld worden. 

Papier en karton
In de voorbereiding van dit project zal een brochure 
ontwikkeld worden waarin de belangrijkste arborisico’s 
zullen worden uitgewerkt. In de ontwikkeling van deze 
brochure zal contact worden gezocht met de werkgevers- 
en werknemersorganisaties in deze sector. Vooralsnog 
zal het inspectieproject zich richten op de onderwerpen 
machine(on)veiligheid en geluid. Met deze keuze wordt 
aangesloten bij de onderwerpen in het arboconvenant, 
rekening houdend met de prioritering van onderwerpen 
door de Arbeidsinspectie 
Tijdens de voorbereiding met de branche zal worden 
besproken in hoeverre het aanbeveling verdient om 
tevens aandacht te besteden aan het gebruik en de opslag 
van oplosmiddelen en gevaarlijke stoffen
Zoals gebruikelijk zal in de voorbereiding van dit project 
afstemming plaatsvinden met de betreffende SZW-beleids-
directie. 
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In de uitvoering van de opdracht aan de Arbeidsinspectie 
om de coördinatie van het toezicht voor de sector ‘Ove-
rige Industrie’ te voeren (zie paragraaf 2.�). Hierover vindt 
afstemming plaats met VROM-Inspectie en de Voedsel en 
Waren Autoriteit. Met deze inspectiediensten hebben reeds 
verkennende gesprekken plaats gevonden. Waar mogelijk 
en nodig zullen toezichtstaken door inspecteurs van de 
Arbeidsinspectie worden uitgevoerd of anderszins worden 
meegenomen. De brancheorganisaties zullen een belangrijke 
rol spelen in de communicatie over dit project. Er zal zoveel 
mogelijk gebruik worden gemaakt van bestaande kanalen. 

Toezicht Kernenergiewet 2007
De directie Industrie is binnen de Arbeidsinspectie onder 
andere verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving 
van de bepalingen van de Kernenergiewet. Toepassingen 
van ioniserende straling beperken zich niet tot deze sector, 
maar zijn ook te vinden in andere bedrijfstakken zoals de 
gezondheidszorg. Voor de toepassing van ioniserende stra-
ling bestaat een systeem van meldingen en vergunningen. 
Afhankelijk van de risico’s van een specifieke toepassing 
en de mate van naleving, worden jaarlijks de inspectiepri-
oriteiten bepaald. Hierbij wordt naar verhouding meer 
inspectiecapaciteit ingezet voor díe toepassingen met hoge 
risico’s en/of een laag nalevingsniveau.
Concreet betekent dit voor 2007 dat inspecties gericht 
op niet-destructief onderzoek en meet- en regelbronnen, 
onderdeel zullen uitmaken van het inspectieprogramma. 
De toezichthouders binnen de Kernenergiewet werken 
waar mogelijk nauw samen. Zo worden inspecties in de 
Gezondheidszorg gezamenlijk met VROM-Inspecties en de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg uitgevoerd en is de 
bescherming tegen ioniserende straling van werknemers 
bij nucleaire installaties overgedragen aan de Kernfysische 
Dienst van het Ministerie van VROM.

Sector Bouw

Bouwlocaties
Bij de reguliere inspecties zal ruim aandacht worden 
besteed aan deze sector. Voor de prioritaire onderwerpen 
met betrekking tot fysieke (over)belasting (kracht zetten, 
geknield en/of gehurkt werken, repeterende handelin-
gen) en psychische belasting (werkdruk), die niet bij de 
standaard werkwijze aan bod komen, worden specifieke 
projecten uitgevoerd.

In 2007 zal een grootschalig inspectieproject worden uit-
gevoerd, gericht op het terugdringen van fysieke overbe-
lasting. Daarbij zal aandacht worden besteed aan de meest 
belaste beroepsgroepen, zoals metselaars, stratenmakers, 
dakdekkers, timmerlieden en steigerbouwers. 
Gekoppeld aan de resultaten van inspecties op de bouwlo-
caties, worden zogenaamde ‘systeeminspecties’ uitgevoerd 
bij de (hoofd)kantoren van de bedrijven. Hierbij wordt 
nagegaan of de zorg voor de arbeidsomstandigheden goed 
en voldoende structureel is georganiseerd en geïmplemen-
teerd en in het ondernemingsbeleid verankerd. Daarbij 
gaat het vooral om de risico-inventarisatie, planvorming, 
inzet van deskundigheid en voorlichting en toezicht.

Wegenbouw
Er zullen inspecties worden uitgevoerd gericht op het 
voorkomen van aanrijdgevaar tijdens wegwerkzaamhe-
den. Tijdens freeswerkzaamheden vormt blootstelling 
aan kwarts een beroepsrisico. De laatste tijd is er veel 
maatschappelijke onrust over de agressie van weggebrui-
kers tegen wegwerkers. Ook aan deze aspecten wordt 
aandacht besteed. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar 
de rol van de opdrachtgever in relatie tot (de wijze van) 
wegafsluitingen.

Hout, meubel en timmerindustrie
In deze sector zijn de grootste risico’s: blootstelling aan 
acuut gevaarlijke stoffen, knel-/plet-/snijgevaar, wegvlie-
gende- en wegschietende onderdelen, blootstelling aan 
kankerverwekkende stoffen, schadelijk geluid en fysieke 
belasting.
In het inspectieproject zijn dit de belangrijkste onderwer-
pen. 

Asbestsloop
In het verleden zijn diverse specifieke projecten uitge-
voerd met betrekking tot deze sector. In 2006 vond een 
inspectiecampagne plaats in Europees verband. Daarbij 
werden enerzijds asbestsloopmeldingen steekproefsge-
wijs onderzocht (het merendeel van de capaciteit werd 
hieraan besteed) en anderzijds werd aandacht besteed 
aan de z.g. asbestketen, te weten: puinbrekers, opslag in 
gemeentedepots etc. Vanaf 200� worden de meldingen 
als reactieve signalen en beschouwd worden daar geen 
specifieke actieve projecten meer voor gedefinieerd. 
Het steekproefsgewijs inspecteren van meldingen wordt 
gecontinueerd. Daarnaast vindt jaarlijks een zogenoemd 
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‘ketenproject’ plaats. Het onderwerp asbest staat hoog op 
de politieke agenda wat betreft de ketenbenadering door 
de overheid. Daarom wordt intensief samengewerkt met 
de VROM-Inspectie en met de certificerende organen.

Werkzaamheden aan spoorbanen
In samenwerking met de Inspectie Verkeer en Waterstaat 
wordt jaarlijks geïnspecteerd op de veiligheid van spoor-
baanwerkers. In 2007 zal ook aan andere arbo-onder-
werpen aandacht worden besteed. Te denken valt aan 
valgevaar, elektrocutiegevaar, blootstelling aan lawaai en 
trillingen en gevaarlijke stoffen, en fysieke belasting. 

Kwarts in de Bouw
Blootstelling aan kwarts kan ‘silicose’, een ernstige long-
aandoening, veroorzaken. In het convenantentraject is veel 
aandacht besteed aan het inventariseren van deze proble-
matiek, en aan het ontwikkelen van beschermende hulp-
middelen. Waar het nu om gaat is dat deze ontwikkelde 
hulpmiddelen toepassing vinden in het bedrijfsleven. Het 
inspectieproject beoogt daaraan een bijdrage te leveren.

Sector  Dienstverlening

Laden en lossen
In dit project zal aan de tilproblematiek bij laad- en 
losactiviteiten aandacht worden geschonken in een aantal 
branches, waaronder de bezorgdiensten van het zog. wit-
/bruin- en grijsgoed. Het is een doorloop van een eind 
2006 gestart project. Met name het tillen van zware goe-
deren als wasmachines en koelkasten in het vervoermiddel 
en het tillen van deze apparaten in en uit het huis, blijkt 
tot zware fysieke belasting van de bezorgers te leiden. Het 
bevorderen van het gebruik van beschikbare tilhulpmid-
delen is daarbij het uitgangspunt. In 2007 zal dit project 
uitgebreid worden naar andere bezorgdiensten, zoals 
keuken- en meubelbezorging, postorderbedrijven en ver-
huizers. Gestreefd wordt naar het verminderen van fysieke 
overbelasting door tillen in deze branches en het stimule-
ren van de inzet van tilhulpmiddelen en middelen die zijn 
ontwikkeld in het kader van het afgesloten arboconvenant 
‘Wonenbranche’. 
Naast fysieke belasting zal worden geïnspecteerd op een 
grote bron van ongevallen in de sector: de algemene veilig-

heidsaspecten van laadkleppen en roldeuren van vracht-
wagens en op de arbeidstijden van de bezorgers.

Kappersbranche
In de kappersbranche is door middel van een afgesloten 
arboconvenant geïnvesteerd in het terugdringen van de 
fysieke overbelasting en de blootstelling aan gevaarlijke 
stoffen. In 200� zijn daartoe beleidsregels opgesteld. In dit 
project zal de implementatiegraad van de in het convenant 
ontwikkelde hulpmiddelen gestimuleerd worden en de 
naleving van de beleidsregels worden bevorderd. Voor de 
kapperswerkzaamheden zal in 2006 een specifieke arbo-
brochure worden ontwikkeld, die in dit project zal worden 
toegepast.

Veilingen en groothandels
Op deze terreinen is sprake van veel bedrijvigheid met 
een grote en dynamische logistiek en distributie, dat speci-
fieke risico’s met zich meebrengt. De veilingen en daaraan 
gerelateerde groothandels zijn al lange tijd niet bezocht 
door de AI. In dit project zullen de groenten-, 
fruit-, bloemen- en plantenveilingen en groothandels 
worden bezocht. Daarbij wordt aandacht besteed aan 
de samenloop met het project Groente en Fruit (sector 
Industrie) om dubbeling van inspecties te voorkomen. 
Inspectiepunten vormen de interne transportveiligheid 
(aanrijdgevaar), inrichting van magazijnen, arbeidstijden, 
fysieke belasting, verlaagde zuurstofgehalten bij opslag in 
koelcellen en de blootstelling aan dieselmotoremissies.

Schoonmaak vervoersmiddelen
Dit project is gereserveerd voor samenwerking met de 
Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). Aandacht zal wor-
den besteed aan fysieke overbelasting, de blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen en het voorkomen van te lange arbeids-
tijden bij het reinigen van bussen en treinen e.d. In overleg 
met de IVW zullen nog eventuele andere inspectieonder-
werpen worden bepaald.

Overslag in havens
Dit project vormt de voortzetting van de meerjarige 
inspectieaandacht voor de overslagactiviteiten in havens. 
Het hoge aantal ongevallen in havens geeft daarvoor 
aanleiding. In dit project zal geïnspecteerd worden op 
belangrijke oorzaken van ongevallen zoals valgevaar, onvei-
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lig gebruik van hijs- en hefmiddelen, onveilig verwerken van 
goederen en aanrijdgevaar. Daarnaast zal er geïnspecteerd 
worden op het terugdringen van de dieseluitstoot uit 
‘arbeidsmiddelen’ (o.a. heftrucks), het dragen van voorge-
schreven persoonlijke beschermingsmiddelen, de arbeids-
tijden en fysieke overbelasting. Met betrekking tot dit 
laatste aspect, zal in 2007 een Europees inspectieproject 
in de zeehavens opgezet worden. In een te ontwikkelen 
arbobrochure over de containeroverslag, zullen de risico’s 
van fysieke overbelasting en z.g. ‘gegaste ladingen’ nader 
uitgewerkt worden.

Horeca
In 2007 zal het toezicht op de arbeidsomstandigheden 
en arbeidstijdenwet- en regelgeving in de horeca worden 
uitgevoerd door de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA). 
Daartoe worden door de Arbeidsinspectie VWA-contro-
leurs opgeleid en wordt in 2007 gezamenlijk een inspec-
tieproject uitgevoerd om de deskundigheid en ervaring 
met betrekking tot het toezicht en de handhaving op de 
arboregelgeving bij VWA-inspecteurs te vergroten. De 
inspectiepunten en uitvoeringsperiode worden in overleg 
met VWA nader vastgesteld. Voor de horecabranche zal in 
2007 door de AI een arbobrochure ontwikkeld worden. 
Dit zal er toe moeten leiden dat het toezicht in de horeca 
efficiënter en effectiever wordt en dat werkgevers minder 
toezichtslast ervaren.

Bedrijventerreinen
Dit project betreft de voortzetting van het project uit 
2006, waarin alle dienstverleningsbedrijven binnen een 
bedrijventerrein worden bezocht. De inspectieonderwer-
pen zullen worden gekozen al naar gelang het soort bedrij-
vigheid. Dit komt tegemoet aan de beleving van werkgevers 
dat sommige bedrijven veel vaker worden bezocht dan 
andere (perceptie van de als te hoog ervaren inspectie-
druk). Daarnaast wordt met een monitorlijst geprobeerd 
inzicht te krijgen in de juistheid van de bij de AI beschik-
bare adressenbestanden en de mate van arboproblematiek 
in bedrijven, die wellicht niet zouden zijn bezocht op grond 
van beschikbare gegevens en risicoanalyse.

Arbeidstijden Vervoer
Op grond van Europese afspraken wordt van de Arbeids-
inspectie verwacht jaarlijks tenminste �% van het aantal 
chauffeurswerkdagen te onderzoeken op naleving van de 
EU-regelgeving. Dit wordt gedaan door in 270 bedrijven 
inspecties te verrichten op naleving van het Arbeidstijden-
besluit Vervoer. Binnen dit project wordt vervolgonder-
zoek verricht binnen de bedrijven waar naar aanleiding 
van transportinspecties langs de weg door IVW en Politie, 
door deze diensten overtredingen zijn geconstateerd. 

Buitendiensten overheden
Met ‘buitendiensten overheden’ worden bedoeld: de 
medewerkers van gemeenten, rijk en provincies, die in de 
openlucht werkzaamheden verrichten. Vooral medewer-
kers in de groenvoorziening, verkeersploegen en kanton-
niers zullen in dit project de aandacht krijgen, vanwege de 
grote risico’s die zij lopen. Fysieke belasting en onveiligheid 
scoren hoog in de risicoanalyse voor de buitendiensten 
van de overheden. De buitendiensten die in 2007 worden 
geïnspecteerd, zijn die van gemeenten, provincies, Water-
schappen en Rijkswaterstaat. In dit project zal aan de 
thema’s tillen en veiligheid aandacht geschonken worden. 
Bij het thema ‘veiligheid’ gaat het om risico’s als valgevaar 
risico’s bij het gebruik van arbeidsmiddelen en machines 
en het al of niet (adequaat) gebruiken van persoonlijke 
beschermingsmiddelen. In dit project wordt ook aandacht 
besteed aan het thema ‘agressie en geweld’ tegen par-
keercontroleurs. Tevens zal aandacht worden besteed  aan 
z.g. ‘nieuwe risico’s’, zoals de ziekte van Lyme (die wordt 
veroorzaakt door beten van met ziekte besmette teken).

Werken met gedetineerden
In de justitiële inrichtingen loopt tot � juli 2007 een 
convenant gericht op de aanpak van integrale personele 
veiligheid, t.w.: preventie van agressie en geweld en de 
opvang van slachtoffers. Agressie en geweld bleken ook bij 
vorige inspecties van de AI een van de grootste risico’s te 
zijn. Werkdruk, als onderdeel van psychosociale belas-
ting, is o.a. bij bewakers van gedetineerden een belangrijk 
risico. In 2002 bleek ook dat de wettelijke normen rond 
arbeidstijden structureel overtreden werden en zelfs bij 
hercontrole nauwelijks verbeterd waren. Tenslotte wordt 
in dit project aandacht besteed aan de organisatie van de 
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bedrijfshulpverlening. Naar aanleiding van de Schiphol-
brand is onderzoek gedaan naar de brandveiligheid van 
tijdelijke cellencomplexen. De lering die hieruit is getrok-
ken, wordt in dit inspectieproject meegenomen. In dit 
project zal worden samengewerkt met de Inspectie voor 
de Sanctietoepassing, die de regie voert over het toezicht 
in dit domein

Afvalprojecten
De Arbeidsinspectie inspecteert in de periode 200� tot 
2008 systematisch de verschillende branches binnen de 
afvalsector. In 2007 gaat de aandacht uit naar stortplaatsen, 
vuilverbrandings- en composteringslocaties en installaties 
en het vervoer (kraakperswagens). In dit project gaat het 
vooral om machine(on)veiligheid, gevaarlijke stoffen, geluid,  
arbeidshygiëne (stof) en biologische agentia. In de voor-
bereiding van het project worden nadere keuzes gemaakt 
over de speerpunten bij de inspecties.

Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg
In deze sectoren zijn tot en met 2004, in verband met de 
uitvoering van afspraken in arboconvenanten, hulpmiddelen 
ontwikkeld om de problematiek  betreffende fysieke belas-
ting en agressie en geweld adequaat aan te pakken.
In 2004 is geïnspecteerd op de aanpak van voornoemde 
onderwerpen en daarbij is geconstateerd dat er wel vorde-
ringen waren geboekt, maar dat de problematiek toch nog 
onvoldoende in de breedte van de sector is aangepakt. In 
2007 worden die instellingen bezocht waar in 2004 meer 
dan één overtreding werd geconstateerd. Dan wordt ook 
duidelijk wat nu het feitelijke nalevingniveau was. Op basis 
van signalen over veel voorkomende beroepsziekten wordt 
in dit project ook aan latexallergie en huidaandoeningen 
aandacht besteed. Tevens zal aandacht besteed worden aan 
de problematiek in de zwembaden van de instellingen. Dit 
project loopt synchroon met het Europese (EU Slic) project 
‘manueel hanteren van lasten’ . Tenslotte zal aandacht wor-
den gegeven aan de organisatie van de Bedrijfshulpverlening.
Voor deze sector wordt eerst een arbobrochure opge-
steld en binnen de sector verspreid. 

Glastuinbouw
Er zijn in de afgelopen jaren al twee inspectieprojecten 
uitgevoerd in de glastuinbouw.
Voor het laatst in 2004. De onderwerpen waarop geïn-
specteerd zal gaan worden zijn fysieke overbelasting, 
blootstelling en opslag van gevaarlijke stoffen (gewasbe-
schermingsmiddelen) en machine(on)veiligheid. Vanuit het 
convenant ‘Agrarische Sectoren’ zijn hulpmiddelen ontwik-
keld en maatregelen voorgesteld om de belasting van de 
medewerkers aanzienlijk te verminderen. Uit de resultaten 
van de vorige inspectieprojecten kan geconcludeerd wor-
den dat die nog onvoldoende waren ingevoerd.

Vakantiewerk en bijbaantjes
Het werken door kinderen van ��, �4 en �� jaar en jeug-
digen van �6 en �7 jaar staat ieder jaar prominent op de 
inspectieagenda voor inspecties in de vakantieperiode.
Ieder jaar blijkt toch weer dat kinderen en jeugdigen 
onvoorbereid aan het werk gaan en daardoor meer risico 
lopen op ongevallen en overbelasting.
Dat geldt eveneens voor kinderen en jeugdigen die een 
bijbaantje hebben. In 2006 is geïnspecteerd in de sectoren 
waar traditioneel veel vakantiewerk wordt verricht, t.w.: 
horeca, detailhandel, recreatie, land- en tuinbouw, verple-
ging en verzorging. Bij bijna �/� van de geïnspecteerde 
bedrijven bleek het niet in orde. Dit is aanleiding om ook 
in 2007 branchebreed de aandacht te schenken aan vakan-
tiewerk door kinderen en jeugdigen

Werkplaatsen Defensie
Binnen de sector publieke dienstverlening beschikken 
instellingen en organisaties vaak over werkplaatsen. De 
risico’s die veelal in werkplaatsen voorkomen zijn machi-
neonveiligheid, onveilig gebruik van (onveilige) arbeidsmid-
delen en geluids- en fysieke belasting. In het arboconve-
nant dat met Defensie is afgesloten is inmiddels in het 
aanpakken van fysieke overbelasting geïnvesteerd. In het 
convenant is verder aandacht besteed aan het toepassen 
van mechanische hulpmiddelen en de inzet van betere 
materialen, met als doel de verlichting van de werkzaam-
heden. Voor het op- en neerlaten van baileybrugonderde-
len, gaat de landmacht een mechanisch systeem aanschaf-
fen. De einddatum van het convenant was 24 april 200�. 
De inspecties zijn er mede op gericht om na te gaan of de 
doelstellingen van het convenant op de werkvloer beteke-
nis hebben gekregen.

Werken met biologische agentia
Voor het werken met z.g ‘biologische agentia’ geldt een 
verplichting tot kennisgeving. Deze verplichting is geba-
seerd op artikel 4.94 van het Arbeidsomstandighedenbe-
sluit. Via een inspectieproject wil de AI zicht krijgen op 
de naleving van de verplichting tot kennisgeving en zich 
tevens een oordeel vormen over de naleving van de rele-
vante bepalingen op het terrein van de arbeidshygiëne. 

Podiumkunsten
In dit project gaat het vooral om het risico van fysieke 
overbelasting. Via het in 2006 beëindigde arboconvenant is 
hierin al veel geïnvesteerd. Voor de podiumkunsten is ter 
beperking van fysieke overbelasting op � januari �999 een 
beleidsregel in werking getreden. Volgens deze beleidsregel 
zouden alle z.g. ‘trekkenwanden’ met ingang van � januari 
2007 gemechaniseerd moeten zijn. De AI zal in 2007 op 
de naleving van deze beleidsregel inspecteren. Tevens zal 
daarbij de fysieke belasting bij het opbouwen van decors, 
installaties en tribunes en de algemene veiligheidsproble-
matiek in deze sector in het inspectieproject betrokken 
worden.
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Gegevens opsporing Arbeidsmarktfraude

Bij lage3
AMF jaarplanning 2007    
   met vrij verkeer

  uren %  gem. zaaktijd (schatting)   prognose aantal zaken

Totaal 127200 100,0%          12,0    10.590 

Reactief  19080 15,0%          18,0       1.060 

Verzoeken van derden
(Kennismigranten, Notificatie, Samenwerking met SIOD) 6360 5,0%          18,0          350  
Regionale projecten 6360 5,0%             9,0          710 

Landelijke projecten: 45000 35,4%             9,3       4.840 

Sectoren:      
-  Land en tuinbouw 6000 4,7%          �0,0         600 
-  Intermediairs/uitzendburea’s 8�00 6,7%          �0,0         8�0 
- Horeca 9�00 7,�%            6,0      �.�80 
-  Bouw 6�00 �,�%          �6,0         4�0 
- Vlees en vis �000 �,9%          ��,0         �80 
-  Transport �000 2,4%          ��,0         2�0 
-  Schoonmaak 4�00 �,�%            9,0         �00 
- Niet westerse detailhandel 2000 �,6%            7,0         290   

Overzicht Interventieteams in de verschillende gebieden 50880 40,0%          14,0       3.630    
-  WIT Westland 6000    
-  BIT bouw �000    
-  HIT horeca 2420    
-  IT detailhandel �720    
-  IT grensoverschrijdende arbeid 720    
-  IT Illegale aanmonstering 900    
-  IT de Lange Straat ��0    
-  IT Hazeldonk/Moerdijk 900    
-  IT Aan het Water ��70    
-  IT Vrijplaatsen Amsterdam �000    
-  IT Industrieterreinen ��00    
- IT Vliegende brigade 6�0    
- IT Haagse Markt �000    
-  overige IT’s 29��0      
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Overige producten Arbeidsinspectie

Bij lage4
In het kader van de taakstelling van de Arbeidsinspectie worden nog een aantal specifieke taken ver-
richt. Hieronder worden deze kort aangegeven, voorzien van de aantallen die daarbij worden ver-
wacht of zijn gepland.

Product  Aantal  Toelichting

Ontheffingen, beschikkingen en meldingen  
Ontheffingen Arbeidstijdenwet 6� Ontheffingen van bepaalde verplichtingen en verboden in  
  bijzondere omstandigheden
Aanvragen ontheffingen ‘Vos’  2� Ontheffingen in bijzondere gevallen van het verbod op  
  gebruik van verven met oplosmiddelen
Aanvragen ontheffingen asbestverwijdering 8 Ontheffingsmogelijkheid voor asbest art 9.�� van het  
  Arbobesluit is inmiddels vervallen
Ontheffingen/verzegelingen i.k.v. liftenbesluit �0 Op verzoek van certificerende instellingen
Kennisgevingen biologische agentia 20 Conform art. 4.94 van het Arbobesluit
Meldingen van werken onder overdruk (o.a. duikwerkzaamheden �� �0 % van de meldingen wordt onderzocht
en werken in caissons)

Monitoringprojecten   
ARBO monitoronderzoek � Op basis van ca. 2000 ‘veldwaarnemingen’: het verkrijgen van  
  breed inzicht in het niveau van de arbeidsomstandigheden in  
  Nederland.
AVO-monitoronderzoek/ Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag � Op basis van ca. 2�00 ‘veldwaarnemingen’: onderzoek doen  
  naar arbeidsvoorwaarden en naleving van de Wet   
  Minimumloon en minimum- vakantiebijslag
Nadere analyse meldingsplichtige ongevallen 2006 � Rapportage zal voorjaar 2007 verschijnen

Opleggen Bestuurlijke boetes
Arbowet 2200 Schattingen op basis van realisatiegegevens 2006
Arbeidstijdenwet �20
Wet arbeid vreemdelingen �000
Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag pm Nog niet aan te geven

Behandeling van bezwaarschriften  �680 Naar verwachting leidt 2�-�0 % van de opgelegde boetes  
  leidt tot bezwaar

Adviezen ten aanzien van ‘Predikaat ‘Koninklijk` 40 Verzoeken van Commissarissen van de Koningin om advies  
en  ‘Hofleveranciers`  over het (arbo)beleid in bedrijven die een dergelijk   
  predikaat aanvragen
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Bij lage5
De Arbeidsinspectie heeft (toezichthoudende en/of uitvoerende) taken met betrekking tot de vol-
gende wet- en regelgeving: 

• de Algemene wet gelijke behandeling 
•  de Arbeidsomstandighedenwet �998
•  het Arbeidsomstandighedenbesluit
•  de Arbeidsomstandighedenregeling
•  de Arbeidstijdenwet 
•  het Besluit gegevensverstrekking sociale verzekering
•  het Besluit opslaan in ondergrondse tanks �998
•  het Besluit Risico’s Zware ongevallen
•  de Bestrijdingsmiddelenwet �962 
•  het Inrichtingen– en vergunningenbesluit  milieubeheer
•  de Kernenergiewet 
•  de Leerplichtwet �969
•  de Stoomwet
•  de Warenwet (Besluit machines en Besluit persoonlijke beschermingmiddelen)
•  de Wet geluidhinder
•  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 minimumvakantiebijslag
•  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

Overzicht van wetten en besluiten



Hoofdkantoor 
Den Haag
Prinses Beatrixlaan 82
2595 AL Den Haag
Postbus 11563
2502 AN Den Haag
Telefoon 070 - 304 45 00
Fax 070 - 304 45 93

Kantoor Groningen
Engelse Kamp 4
9722 AX  Groningen
Postbus 30016
9700 RM  Groningen
Telefoon 050 - 522 58 80
Fax 050 - 526 72 02

Kantoor Arnhem
Janspoort 2
6811 GR  Arnhem
Postbus 9018
6800 DX  Arnhem
Telefoon 026 - 355 71 11
Fax 026 - 442 40 46

Kantoor Amsterdam
Radarweg 60
1043 NT  Amsterdam
Postbus 58366
1040 HJ  Amsterdam
Telefoon 020 - 581 26 12
Fax 020 - 686 47 03

Kantoor Utrecht
Oudenoord 6
3513 ER  Utrecht
Postbus 820
3500 AV  Utrecht
Telefoon 030 - 230  56 00
Fax 030 - 230 56 80

Kantoor Rotterdam
Stadionweg 43c
3077 AS  Rotterdam
Postbus 9580
3007 AN  Rotterdam
Telefoon 010 - 479 83 00
Fax 010 - 479 84 12

Kantoor Roermond
Godsweerdersingel 10
6041 GL  Roermond
Postbus 940
6040 AX  Roermond
Telefoon 0475 - 35 66 66
Fax 0475 - 35 66 60

Publieksinformatie
Ministerie van Sociale Zaken enWerkgelegenheid
Afdeling Publieksinformatie
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Telefonisch op werkdagen tussen 9.30 - 16.00 uur
Telefoon 0800 - 9051 (gratis)

Internetsite
www.arbeidsinspectie.nl

Persvoorlichting 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afdeling Persvoorlichting
Telefoon 070 - 333 44 44

De digitale versie van het jaarplan Arbeidsinspectie 2007 is 
te vinden op het internet adres www.szw.arbeidsinspectie.nl. 
Dit adres biedt ook relevante links op het werkterrein van 
de Arbeidsinspectie en meer gedetailleerde informatie over 
inspectieprojecten en inspectieresultaten
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