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Geachte mevrouw Kok,

Op 18 september 2009 hebt u de arbocatalogus voor de Afvalbedrijven ter
toetsing aangeboden. Het betreft een aanvulling van de eerdere door u
aangeboden arbocatalogus afvalbedrijven waarvan u op 26 september een
toetsbrief van de Arbeidsinspectie heeft ontvangen. De door u aangevulde
onderdelen betreffen Inzamelen en Rioleringsbeheer.
Hierbij informeer ik u over de resultaten van de marginale toets van de
onderdelen 'inzamelen/en 'rioleringsbeheer van uw arbocatalogus.
De toets omvat een aantal elementen. Per toetselement geef ik mijn bevindingen
of opmerkingen weer.

1. Is beschreven voor welk werkgebied de arbocatalogus bedoeld is?
In de arbocatalogus wordt duidelijk de werkingssfeer aangegeven. De
arbocatalogus is geschreven voor de áfvalbedrijven en heeft betrekking op zowel
afvalinzameling als afvalbe- en verwerking evenals op rioleringsbeheer.
De arbocatalogus is van toepassing op alle werkgevers en werknemers vallend
onder de sector-CAO Afval en Milieu.
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. Het betreft namens de werkgevers de werkgeversorganisatie
WENb, , de Koninklijke Vereniging voor Reinigings- en Afvalmanagemenrt
(NVRD), de Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren (BRBS), de
Branchevereniging Organische Reststoffen (BVOR) en de Vereniging
Afvalbedrijven. De betrokken werknemersorganisaties zijn: ABVAKABO FNV, CNV
Publieke Zaak en het Het Zwarte Corps (HZC) en het Landelijk Platform
medezeggenschap Afval (LPMA). Daarmee vertegenwoordigen de opstellers
werkgevers en werknemers in het genoemde werkgebied.
Verder zijn betrokken:
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3. Is de catalogus beschikbaar en bekend voor werkgevers en werknemers?
De arbocatalogus is in de vorm van een digitaal instrument beschikbaar en vrij
toegankelijk voor alle werkgevers en werknemers in de branche Afvalbedrijven.
Via de website www.arbocatalogus.net/afval is de arbocatalogus zonder
toegangscode voor zowel werknemers als werkgevers beschikbaar. Deze website
zal onder de aandacht gebracht worden van werkgevers en werknemers in deze
branche.
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4. Wordt bij navolging van de catalogus voldaan aan de doelvoorschriften?
De inhoud van de catalogus is getoetst aan de regelgeving voor de onderwerpen:
agressie en geweld, alleen werken, mentale belasting, ergonomie en fysieke
belasting, biologische agentia, asbest, besloten ruimten, arbeidsplaatsen en
arbeidsmiddelen, elektriciteit, DME (Dieselmotoremissies), brand- en
explosiegevaar, trillingen, klimaat, geluid, prik- en snij-incidenten en gevaarlijke
stoffen.
Het gaat hierbij om:
•
Arbowet, artikel 3, artikel 5, artikel 8 artikel 10 en artikel 11;
•
Arbobesluit, hoofdstuk 2: artikel 2.15, hoofdstuk 3: de artikelen 3.2, 3.3,
3.4,3.5, 3.5a t/m 3.5g, 3.9, 3.11, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, hoofdstuk 4,
artikelen 4.1 t/m 4.7, 4.10a t/m 4.10d, 4.11 t/m 4.23, 4.45, 4.45b. 4.46,
4.47a, 4.84, 4.85, 4.87, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102,
hoofdstuk 5, artikelen 5.1 t/m 5.12, hoofdstuk 6, de artikelen 6.1, 6.3, 6.6
t/m 6.11, 6.11a t/m 6.11e, hoofdstuk 7, de artikelen 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5,
7.7, 7.8, 7.10, 7.11, 7.11a, 7.17b, 7.17c, hoofdstuk 8, de artikelen 8.1 t/m
8.3, 8.4.
In het kader van de marginale toets is nagegaan of de inhoud van de catalogus
logisch en begrijpelijk is en niet strijdig met de regelgeving.
De uitkomst van de marginale toets is positief voor de onderwerpen, agressie en
geweld, alleen werken, mentale belasting, ergonomie en fysieke belasting,
biologische agentia alleen voor het onderdeel Inzameling huishoudelijk afval,
besloten ruimten (exclusief werkinstructie elektriciteit), arbeidsplaatsen en
arbeidsmiddelen alleen voor onderdeel 'inzamelen bedrijfsafval'.
Bij de volgende onderdelen is strijdigheid met de arbowetgeving geconstateerd en
zijn daardoor niet positief getoetst:
•
Werkinstructie elektriciteit voor het werken in besloten ruimten, omdat er
zaken staan die niet in elke situatie veilig zijn (gebruik verdeelkasten, haspels
en geaarde stopcontacten),
•
DME (Dieselmotoremissies) : De inspanningsverplichting komt onvoldoende
nadrukkelijk naar voren. Dat leidt op onderdelen tot onduidelijkheid over de te
nemen maatregelen - met name wanneer werkgevers alleen naar de
informatie op de website zouden kijken - en strijdigheid met de wetgeving
voor kankerverwekkende stoffen.
•
Brand- en explosiegevaar (hoofdstuk 6.2 en 6.3) omdat de gemeten waarden
niet worden getoetst aan de grenswaarde voor zowel veiligheidsgevaar en
gezondheidsgevaar.
Bij de volgende onderwerpen is er in onvoldoende mate invulling gegeven aan de
doelvoorschriften en deze zijn daardoor niet positief getoetst: Trillingen, klimaat,
geluid, biologische agentia voor het onderdeel rioleringsbeheer, prik- en snijincidenten brand- en explosiegevaar, gevaarlijke stoffen, asbest, DME, KCA/KGA,
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stof en arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen voor het onderdeel 'inzamelen van
huishoudelijk afval'.
Opvallend is dat de inhoud van de arbocatalogus voor veel van deze onderwerpen
grotendeels overeen komt met de tekst van de in juli 2009 getoetste
arbocatalogus Afvalbedrijven. Naar aanleiding van de in juli 2009 uitgevoerde
toetsing en de opmerkingen daarbij van Arbeidsinspectie zijn weinig
verbeteringen in de catalogus doorgevoerd.
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Ook bij de toetsing van de onderhavige arbocatalogus zijn door de toetsers bij
veel onderwerpen opmerkingen gemaakt of aanbevelingen gedaan die aan de
opstellers van de arbocatalogus worden meegegeven ter verbetering van de
arbocatalogus.
Ik concludeer op grond van de uitgevoerde toets dat de Arbeidsinspectie de
arbocatalogus voor de Afvalbedrijven voor de bovengenoemde onderdelen kan
accepteren en deze zal overnemen als referentiekader bij haar inspecties in uw
branche. Naar uw arbocatalogus zal worden verwezen in de Beleidsregel
arbocatalogi die zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.
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 AI voorgelegd zou moeten worden. Het is
aan u om die noodzaak te beoordelen.
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
Afvalbedrijven in te vullen.

mw. ir. M.A. Zuurbier
Directeur Arbeidsomstandigheden
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