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Arbowet: De echte verandering
Meer eigen verantwoordelijkheid en minder regels
• Meer zelfwerkzaamheid; actievere rol werkgevers (en werknemers)
• Minder regels en overbodige regels eruit
• Meer maatwerk
• Meer in overeenstemming met Europa (nationale koppen)
Einddoel: overheid stelt alleen doelen
• Meer doelbepalingen en minder gedetailleerde middelvoorschriften
• Zo mogelijk concrete doelvoorschriften met (gezondheidskundige)
grenswaarden; anders globale doelvoorschriften of procesnormen
• Behoud van huidige beschermingsniveau

Nieuwe Arbowet !?
Arbeidsomstandighedenwet  gewijzigd per januari 2007
Arbeidsomstandighedenbesluit  gewijzigd per januari 2007
Arbeidsomstandighedenregeling  gewijzigd per januari 2007
Beleidsregels bij Arbowet - Arbo-besluit – Arbo-regeling
 zullen in 2010 vervallen !?!
Specifieke doelvoorschriften uit beleidsregels
zijn/ worden opgenomen in het Arbobesluit

Arbowet: De belangrijkste veranderingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeidsomstandighedenspreekuur vervallen
Bedrijfshulpverlening (BHV) aangepast
Jaarlijkse rapportage OR – pvt vervallen
Overleg met werknemers; actief informatie uitwisselen
Informatie AI niet meer actief beschikbaar voor WN; wel ter inzage
Melding en registratie ongevallen gewijzigd
Voorwaarden preventiemedewerker gewijzigd
Psychosociale arbeidsbelasting uitgebreid
Toetsing RI&E-toets versoepeld

• Grenswaardestelsel gewijzigd; MAC waarden vervallen
• Arbocatalogi ingevoerd
• Handhaving en boetes Arbeidsinspectie

Grenswaardestelsel
Wettelijke grenswaarden – veel minder dan de oude MAC-lijst
• Alleen voor beperkte groep stoffen
• Gezondheidskundige i.p.v. haalbare grenswaarden
Bedrijfsgrenswaarden voor alle andere (gevaarlijke) stoffen
• Risico-inschatting, registratie en vaststellen grenswaarden
was al een verplichting
• SER leidraad grenswaarden moet hulp bieden
• Arbeidsinspectie gaat strenger handhaven

Arbocatalogus
Een nieuw polderinstrument
 is geen wet; staat alleen in nota van toelichting op Arbowet en
Arbobesluit
Formele (!) afspraken tussen werkgevers en werknemers
 over het realiseren van de wettelijke doelen
 verbinding tussen wettelijk doelen en middelen waarmee
die doelen gerealiseerd worden
 referentiekader Arbeidsinspectie

Arbocatalogus; wat wel en wat niet?
• Beschrijft maatregelen over de risico’s – alle risico’s ?
• Afspraken tussen WG en WN in sector, branche, bedrijf - wie zijn dat?
• Geldt dan ook voor de hele branche – Free riders moeten mee
• Een bedrijf hoeft zelf geen arbocatalogus !? (evt. wel bij concerns)
• Hulpmiddel bij RI&E en Plan van Aanpak
• Geeft inzicht in beschikbare middelen – soort stand der techniek ?!
• Vormvrij
• Wordt marginaal getoetst door Arbeidsinspectie
• Voorkomt discussie met Arbeidsinspectie
• Afwijken mag - gemotiveerd
 voorbeelden

Vormvrij - welke vorm?
• Digitaal instrument, één A4tje OF een dik boekwerk
• Dekt alle risico’s af OF prioritaire risico’s met modulaire opbouw
• Zeer beperkt aantal maatregelen, alleen voor de echte knelpunten
OF Grote database met mogelijke maatregelen en goede praktijken
• Aansluiting op de digitale RI&E;
uitbreiding van de RI&E met gevalideerde maatregelen ?
• Verwijzingen naar normen, richtlijnen, NEN normen, best practices,
good practices, handleidingen, …
• Dynamische verzameling maatregelen klinkt goed MAAR
kan dat i.v.m. afstemming vakbonden en toetsing AI?

Arbeidsinspectie en de arbocatalogus
• Marginale toetsing en juridische vertaling in beleidsregel
• Arbocatalogus vormt referentiekader voor de Arbeidsinspectie
•Geldt voor de gehele sector - gemotiveerd afwijken mag
•W&R blijven de grondslag
• Handhaving met behulp van arbobrochure / branchebrochure
•‘hard waar nodig, zacht waar mogelijk…’?!
• Brochure voor rubber- en kunststofindustrie is bijna gereed;
•Gevaarlijke stoffen/ grenswaarden Schadelijk geluid
•Fysieke belasting
Machineveiligheid
•Hittebelasting
(Niet: werkdruk)

Een goede kans voor de rubberindustrie?
• Bedrijven krijgen meer & nieuwe verantwoordelijkheden in ruil
voor minder regelgeving;
•Onzinnige overheidsbemoeienis is verleden tijd
•Arbocatalogus verlangt een proactieve houding van bedrijven
• Vooral voor kleinere bedrijven: liever duidelijk dan veel vrijheid;
• Was de oude Arbowet niet duidelijk ?
• Moet de arbocatalogus de beleidsregels opnieuw schrijven ?
• Voor grotere bedrijven geeft de arbocatalogus nieuwe kansen
• Zijn er wel onderwerpen die goed in de arbocatalogus passen
• Zonder arboknelpunten geen arbocatalogus!

Maakt NVR een arbocatalogus ?
• Wat de leden willen – wat willen de leden?
• Verplichting voor de brancheverenigingen?
• industrie vraagt al jaren om meer eigen verantwoordelijkheid
• Na 2010 vervalen oude beleidsregels; en dan – als er geen
arbocatalogus is of als de arbocatalogus niet alle risico’s dekt?
• Wachten op het format van AWVN en MKB-Nederland
• Ons idee: Uitbreiding van de digitale RI&E met maatregelen
waarvan een deel de status arbocatalogus krijgt
•Een deel ? – welk deel ?
•Wat wordt de inhoud en hoe uitgebreid? – zelf bepalen …

Ideeën voor Arboknelpunten
We overwegen om in een arbocatalogus te afspraken te maken over:
• Een aantal bedrijfsgrenswaarden en bijbehorende maatregelen
voor bijvoorbeeld nitrosaminen
• Handhaven van oude, vervallen MAC-waarden
• Gebruik van PAK-houdende minerale oliën
• Gebruik van ftalaten
• Tillen (welke specifieke situaties?)
• Verwijzing naar het NVR Kennissysteem Stoffen
• Onderwerpen uit het convenant voor de rubberindustrie 1995
 suggesties ?

Consequenties voor een bedrijf
• Een RI&E en plan van aanpak moest er al zijn;
bedrijfsgrenswaarden ook
• Arbocatalogus kan een goed hulpmiddel zijn
• Een bedrijf hoeft zelf geen arbocatalogus te hebben
• Zonder arbocatalogus blijven de oude beleidsregels gelden
• Maatregelen uit de arbocatalogus zonder discussie door AI geaccepteerd
• Afwijken van de arbocatalogus mag altijd – gemotiveerd
• Onduidelijk als na 2010 oude beleidsregels vervallen

Meer informatie
•

www.arbonieuwestijl.nl van het Ministerie van SZW

•

STAR brochure ‘Wat is een arbocatalogus?’

•

NTA 8050  

•

Federatie NRK/ NVR

