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Geachte mevrouw Waldekker, 

Op 7 augustus 2018 heb ik de stukken ontvangen voor de toetsing van de 
arbocatalogus Provincies, betreffende beeldschermwerk en fysieke belasting, 
biologische agentia, klimaat en verbranding, algemene veiligheid, besloten ruimte, 
verstikking, oogletsel en elektrische veiligheid. Het onderdeel gevaarlijke stoffen, 
geluid en PSA (werkstress) heeft u teruggetrokken. 

Hierbij informeer ik u over de resultaten van de marginale toets. 

De gehele toets omvatte een aantal elementen. Per toetselement geef ik mijn 
bevindingen of opmerkingen weer. 

1. Is beschreven voor welk werkgebied de arbocatalogus bedoeld is? 
De catalogus is gemaakt voor werkgevers en werknemers die werkzaam zijn bij 
de bedrijven die hetzelfde werkgebied hebben als die genoemd zijn in de cao 
Provincies. De inhoud van de arbocatalogus is afgestemd op de diverse situaties 
die bij het werken in deze sector voorkomen. De arbocatalogus omschrijft 
daarmee duidelijk het werkgebied waarop de arbocatalogus zich richt. 

2. Vertegenwoordigen de opstellers de werkgevers en werknemers in dit 
werkgebied? 
Uit de arbocatalogus blijkt dat zowel vertegenwoordigers van werkgevers als 
werknemers in de sector betrokken zijn geweest bij het opstellen van de 
arbocatalogus. Dit betreft de werkgeversorganisatie IPO en de vakbonden FNV 
Overheid, CNV Overheid, CMHF en AVV. 
Deze partijen zijn ook de ondertekenaars van de hierboven genoemde cao en 
daarom concludeer ik dat betrokken partijen de werkgevers en werknemers in het 
genoemde werkgebied vertegenwoordigen. 

3. Is de catalogus beschikbaar en bekend voor werkgevers en werknemers? 
De arbocatalogus komt in de vorm van een digitaal instrument beschikbaar en zal 
vrij toegankelijk zijn voor alle werkgevers en werknemers in de sector Provincies. 
Via de website www.provincies.arbocataloqus.net is de arbocatalogus zonder 
toegangscode voor zowel werknemers als werkgevers beschikbaar. In de 
catalogus zijn alle relevante documenten en verwijzingen opgenomen. 
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Hiermee komt de catalogus voldoende beschikbaar en bekend voor de betrokken 
werkgevers en werknemers. 

4. Wordt b i j navolging van de catalogus voldaan aan de doelvoorschriften? 
De inhoud van de catalogus is getoetst aan de regelgeving voor de onderwerpen 
beeldschermwerk, fysieke belasting, biologische agentia, klimaat en verbranding, 
algemene veiligheid, besloten ruimte, verstikking, oogletsel en elektrische 
veiligheid. Het gaat hierbij om de artikelen 3, 5, 8 en 11 van de Arbowet. 
Daarnaast gaat het om diverse artikelen uit het Arbobesluit: hoofdstuk 1: artikel 
1.47, hoofdstuk 3: artikel 3.5, 3.16, hoofdstuk 4 : artikel 4.85, 4.87a, 4.87b, 4.89, 
4 .91 , 4.97, 4.98, 4.102, hoofdstuk 5: artikel 5.1 t /m 5.12, hoofdstuk 6: artikel 
6.1 lid 1 en 2, hoofdstuk 7: artikel 7.5, 7.7, 7.18, 7.23b, 7.23d, 7.34. Verder gaat 
het om hoofdstuk 5 van de Arboregeling. 

In het kader van de marginale toets is nagegaan of de inhoud van de op 7 
augustus 2018 aangeboden catalogus logisch en begrijpelijk is en niet strijdig met 
de regelgeving. De uitkomst van deze marginale toets is positief. 

Ik concludeer op grond van de uitgevoerde toets dat de Inspectie SZW het 
onderdeel beeldschermwerk en fysieke belasting, biologische agentia, klimaat en 
verbranding, algemene veiligheid, besloten ruimte, verstikking, oogletsel en 
elektrische veiligheid van de arbocatalogus in de sector Provincies kan accepteren 
en deze zal overnemen als referentiekader bij haar inspecties in uw branche. Voor 
zover in de getoetste arbocatalogus opgenomen verwijzingen naar een norm of 
richtlijn strijdig zijn met, bij of krachtens de wet gestelde of te stellen regels, 
prevaleren deze regels en wordt die arbocatalogus geacht niet als 'goed' getoetst 
te zijn. Naar het genoemde onderdeel van uw arbocatalogus zal worden verwezen 
in de Beleidsregel arbocatalogi 2010 die zal worden gepubliceerd in de 
Staatscourant. 

Wij willen ook dat u een aantal aanpassingen in de arbocatalogus aanbrengt: 
• Biologische agentia: de maatregel om latex handschoenen te gebruiken 

(wordt op meerdere plaatsen genoemd) moet worden aangepast. Dat type 
handschoenen is al vele jaren geen stand der techniek meer. Er zijn goede 
alternatieven beschikbaar die geen allergische reactie veroorzaken. 

• Elektriciteit (pagina 47) : deze tekst is onvolledig. "Veilig meten wordt bedoeld 
geen schade aan installatie/apparatuur/mens" ?? is een doel en geen 
oplossing. We missen de specificatie van veilig gereedschap en veilige 
meetmiddelen en methode (met max 4mm blanke niet geïsoleerde 
delen/meetpennen), gebruik PBM (zoals isolatie handschoenen indien 
aanrakingsgevaar en/of isolatie incl thermisch Isolerende handschoenen indien 
aanrakings- en vlambooggevaar en idem kleding en schoeisel en isolatie 
matten voor goede opstelling etc etc. Dat moet worden aangepast. 

• Beweegbare object (pagina 154): deze tekst is niet consequent. Hier spreekt 
men van "fysiek afgeschermd zodat niet per ongeluk kan terwij l eerder 
werd gewezen op LOTO (log out tag out) en borgen tegen inschakelen. Het 
lijkt ons verstandig deze tekst aan te passen. 

• Rolsteigers (pagina 185-187): deze tekst is onvolledig. Nu is ook opgenomen 
dat bij het opbouwen van de rolsteiger veilig, met passende bescherming 
tegen van gevaar, moet geschieden. Detail: en bij demontage? Wij stellen de 
volgende tekst voor "Ook bij de- en montage van een rolsteiger dient de 
medewerker ten allen tijde beschermd tegen het valgevaar, dit is dus voor en 
na het eigenlijke gebruik als rolsteiger." 
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Wij willen u ook nog attenderen op een gepubliceerd artikel in Inspectiefocus 
https://www.inspectie-publicaties.nl/inspectiefocus/ over Werken in besloten 
ruimten - weet wat je meet. 

Directie Opsporing 

Een catalogus is een dynamisch instrument en kan aanpassingen ondergaan. 
Sommige daarvan kunnen zo ingrijpend zijn dat een bijgestelde versie van de 
catalogus opnieuw voor toetsing aan de Inspectie SZW voorgelegd zou moeten 
worden. Het is aan u om die noodzaak te beoordelen. Om bij het indienen van een 
hernieuwde versie van de arbocatalogus het toetsingsproces vlot te doen verlopen 
is het van belang de concrete aanpassingen van onderdelen van de eerder 
getoetste versie duidelijk aan te geven. 
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Ik feliciteer u met deze geaccepteerde arbocatalogus en waardeer de 
inspanningen die u hebt gepleegd om de verantwoordelijkheid voor goede 
arbeidsomstandigheden in samenwerking met sociale partners voor de sector 
Provincies in te vullen. 

Hoogachtend, 

H.C. van Hoorn 
directeur Toezicht 
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