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Geachte heer De Jong,
Met uw brief van 7 oktober 2010 verzocht U ons om de arbocatalogus
Afvalbranche te toetsen. Het betrof een hertoets van onderdelen die eerder waren
afgekeurd. De resultaten van deze hertoets zijn op 12 januari 2011 mondeling
aan u teruggekoppeld. Uw keuze was om eerst het commentaar te verwerken om
vervolgens de benodigde aanpassingen opnieuw ter toetsing aan te bieden. Op 24
juni 2011 heeft de Arbeidsinspectie uw mail ontvangen met het verzoek de
aangepaste onderwerpen te toetsen. Het betreft hier de onderwerpen genoemd
onder punt nummer 4 van deze brief. Hierbij informeer ik u over de resultaten
van de marginale toets van de arbocatalogus Afvalbranche voor deze
onderwerpen.
Met betrekking tot de ontvankelijkheid is de arbocatalogus getoetst op de
volgende elementen:
1. Is beschreven voor welk werkgebied de arbocatalogus bedoeld is'
De arbocatalogus Afvalbranche omschrijft duidelijk de werkingssfeer van deze
arbocatalogus. De arbocatalogus Afvalbranche is van toepassing op alle
werkgevers en werknemers actief in de afvalbranche die de volgende activiteiten
uitvoeren: afvalinzameling, milieustraat en KCA depot, bewerken, composteren,
storten verbranden en rioleringsbeheer.
2. Vertegenwoordigen de opstellers de werkgevers en werknemers in dit
werkgebied?
Uit de arbocatalogus blijkt dat zowel vertegenwoordigers van werkgevers als
werknemers betrokken zijn geweest bij het opstellen van de arbocatalogus.
De arbocatalogus Afvalbranche is opgesteld door negen samenwerkende partijen,
namelijk WENb, ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak, Het Zwarte Corps, LPMA,
8RBS, BVOR, NVRD en Vereniging Afvalbedrijven. Ieder van deze partijen heeft
na een ledenraadpleging met de arbocatalogus ingestemd. De Arbeidsinspectie
constateert dat behalve de partners voor de CAO Afval & Milieu ook de overige
bedrijven aangesloten bij genoemde brancheorganisaties hun werknemers
tenminste het niveau van maatregelen willen bieden zoals is beschreven in de
arbocatalogus Afvalbranche. Voor afvalinzameling zij hierbij aangetekend dat
naast de CAO Afval & Milieu ook andere CAO's bestaan en niet alle sociale
pagina 1 van 3

partners bij onderhavige arbocatalogus betrokken waren. Niettemin beschouwt de
Arbeidsinspectie de goedgekeurde maatregelen in de arbocatalogus als de stand
der techniek en dus als referentiekader bij haar inspecties in de afval branche. Dit
neemt niet weg dat nieuwe arbocatalogi goedgekeurd kunnen worden met andere
maatregelen, mits het niveau van de stand der techniek gelijk of hoger is.

3.

[s de catalogus beschikbaar en bekend voor werkgevers en werknemers'
De arbocatalogus is in de vorm van een digitaal instrument beschikbaar en is vrij
toegankelijk voor alle werkgevers en werknemers werkzaam in de afvalbranche.
Via www.arbocatalogus.net/afval (oude website) en de nieuwe website
www.arbocatalogus-afvalbranche.nlis de arbocatalogus zonder toegangscode
voor zowel werknemers als werkgevers beschikbaar.

Directie
Arbeidsomstandigheden

Datum
IS Juli 2011
Onze referentie
AI-A/S/2010-20141

4. Wordt bij navolging van de catalogus voldaan aan de doelvoorschriften'
De arbocatalogus Afvalbranche is getoetst aan de regelgeving. Het betreft de
onderwerpen 'Aanraking van afval/prik- en snij-incidenten', 'Alleen werken',
'Verlichting', 'Trillingen', 'Dieselmotoremissie (DME)', 'Lawaai', 'Rioleringsbeheer
(voorschrift veilig werken bij rioleringsbeheer)', 'Weersomstandigheden' en
'Procesveiligheid : 'Elektrocutie', 'Heet werk', 'Hete leidingen en stoom', 'Hoge
temperaturen', 'Onderhoud en stops' en 'Straalwerkzaamheden'.
Hierbij bericht ik u betreffende het resultaat van de toets die uitgevoerd is om te
beoordelen in hoeverre, bij navolging van deze onderwerpen in uw arbocatalogus,
voldaan wordt aan de doelvoorschriften .
De getoetste regelgeving betreft:
Arbowet: 3, 5, 8
Arbobesluit: 2.15, 2.26 t/m 2.35, 3.4, 3.5, 3.59, 3.9, 3.17,4.1 t/m 4.5, 4.10a
t/m 4.10d, 4.11 t/m 4.20, 4.87a, 4.91, 5.1 t/m 5.6, 6.1 t/m 6.11, 6.11a t/m
6.11e, 7.9,8.1,8.2,8.3.
In het kader van de marginale toets is nagegaan of de inhoud van de
arbocatalogus Afvalbranche logisch en begrijpelijk is en niet strijdig met de
regelgeving.
De uitkomst van de marginale toets is voor de onderwerpen 'Aanraking van
afval/prik- en snij-incidenten', 'Alleen werken', 'Verlichting', 'Trillingen',
'Dieselmotoremissie (DME)', 'Lawaai', 'Rioleringsbeheer (voorschrift veilig werken
bij rioleringsbeheer)', 'Weersomstandigheden' en 'Procesveiligheid : 'Elektrocutie',
'Heet werk', 'Hete leidingen en stoom', 'Hoge temperaturen' en 'Onderhoud en
stops' positief uitgevallen.
Voor het onderwerp 'Procesveiligheid : Straalwerkzaamheden' is de toets negatief
uitgevallen. Bij dit onderwerp worden de arborisico's benoemd maar ontbreken de
daarbij behorende concrete maatregelen om te kunnen voldoen aan de
doelvoorschriften .
Ik concludeer op grond van de uitgevoerde toets dat de Arbeidsinspectie de
Arbocatalogus Afvalbranche, voor de onderwerpen 'Aanraking van afval/prik- en
snij-incidenten', 'Alleen werken', 'Verlichting', 'Trillingen', 'Dieselmotoremissie
(DME)', 'Lawaai', 'Rioleringsbeheer (voorschrift veilig werken bij
rioleringsbeheer)', 'Weersomstandigheden' en 'Procesveiligheid: 'Elektrocutie',
'Heet werk', 'Hete leidingen en stoom', 'Hoge temperaturen' en 'Onderhoud en
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stops' kan accepteren en deze zal overnemen als referentiekader bij haar
inspecties in uw branche.
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Naar uw arbocatalogus zal worden verwezen in de Beleidsregel arbocatalogi 2010
die zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.
Datum

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 Arbeidsinspectie voorgelegd zou moeten
worden. Het is aan u om die noodzaak te beoordelen.
In uw mail van 24 juni 2011 geeft u aan dat een aantal onderwerpen na
bewerking uwerzijds in het najaar opnieuw formeel aan de Arbeidsinspectie zal
worden aangeboden. Het betreft de onderwerpen 'besloten ruimten', 'valgevaar',
'vallende voorwerpen', 'verkeer', 'brand- en explosiegevaar', 'gevaarlijk afval',
'gevaarlijke stoffen' en 'Stof'.

IS juli 2011
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Zoals u al bij de laatste indiening heeft gedaan is het voor een vlotte toetsing van
belang om bij het indienen van een hernieuwde versie van de arbocatalogus
Afvalbranche de concrete aanpassingen/wijzigingen van onderdelen die eerder
ijn afgekeurd aan te geven.
oogachtend,

mw. ir. M.A. Zuu
Directeur
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