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 De Nederlandse Arbeidsinspectie draagt bij aan eerlijk, gezond en veilig werk en aan 
bestaanszekerheid voor iedereen

 Zij doet dit door:
 toezicht te houden op de naleving van arbeidswetgeving en de doeltreffendheid van de uitvoering van de sociale 

zekerheid; 

 waar nodig te handhaven en strafrechtelijk onderzoek in te stellen

 knelpunten en belangrijke ontwikkelingen op haar domein te signaleren. 

 onafhankelijk en risicogericht

 meest geschikte combinatie van interventies toe te passen

Opdracht Nederlandse Arbeidsinspectie
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 belangrijkste onderdelen: 
 Toezicht houden op Arbowet en Brzo/ARIE

 Toezicht houden op WAV, WML, ATW, Waadi en WagwEU 

 Inzicht bieden over het stelsel van werk en inkomen 

 Opsporen van fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk en inkomen 
(arbeidsuitbuiting, mensensmokkel en grootschalige fraude op het terrein van de sociale zekerheid)

 Toezicht op certificatiestelsels SZW en het CE-stelsel

 Signaleren en reflecteren op risico’s en ontwikkelingen op het inspectiedomein

Breed takenpakket
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 werkt in actieve programmering risicogestuurd, op de geprioriteerde risico’s

 meldingen (reactief) kan de Arbeidsinspectie reageren waar dat nodig is

 de basis is de Inspectiebrede Risicoanalyse (IRA) en wordt jaarlijks geactualiseerd met de 
nieuwste gegevens

 ook de omgevingsanalyse speelt mee in de afweging. Ontwikkelingen worden ook 
besproken met stakeholders, waaronder vakbonden

 werkterrein kent tweeëntwintig hoofdrisico’s en die zijn afgeleid uit wet- en regelgeving 
en beleidsdoelstellingen van het ministerie van SZW

 gaat eind oktober naar de Tweede Kamer

Meerjarenplan 2023 - 2026
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 werken in 11 actieve programma’s

 op basis van MJP worden programmaplannen gemaakt voor 2023 – 2026

 maken elk jaar een programmawerkplan en projectplannen op basis van de toegedeelde 
capaciteit en de te halen doelen

Programmering 2023 - 2026
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 centraal in het stelsel van arbeidsomstandigheden staat de verantwoordelijkheid van de 
werkgever voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers 

 de werkgever heeft arbozorgverplichtingen zoals het hebben van een RI&E, een plan van 
aanpak, preventiemedewerker, BHV en basiscontract met een arbodienst 

 het hebben van een RI&E is verplicht en het ontbreken ervan is direct beboetbaar

 de afgelopen jaren ervaringen opgedaan met het in groten getale opvragen en 
beoordelen van RI&E’s. Deze aanpak zal worden voortgezet en doorontwikkeld

 essentiële rol van de OR op grond van de WOR en Arbowet

 Een OR en de vakbonden kunnen melding bij ons maken 

RI&E
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 geregeld in de Arbowet

 invulling van de doelvoorschriften door werkgevers en vakbonden

 getoetst door de Arbeidsinspectie

 voordeel voor werkgevers en werknemers

 te gebruiken al invulling voor het plan van aanpak bij de RIE

 belangrijke rol van de OR vanwege WOR

Arbocatalogus
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 Vragen?
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