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Arbeidsomstandigheden en veiligheid, onderwerpen die iedereen aangaan. Iedereen zal het belang van 

gezondheid, veilig werken en het voorkomen van ongevallen en calamiteiten onderkennen. De afvalsector 

maakt zich al jaren sterk hiervoor, maar goede arbeidsomstandigheden zijn niet altijd van vandaag op morgen 

geregeld en werken aan veiligheid is nooit klaar. In de afvalbranche hebben werkgevers- en 

werknemersorganisaties het initiatief genomen een arbocatalogus voor de afvalbranche te ontwikkelen. In deze 

arbocatalogus zijn afspraken vastgelegd die zijn gebaseerd op de praktijk en ervaring van de werknemers in de 

afvalbranche zelf. Deze afspraken voldoen aan wet- en regelgeving. De arbocatalogus afvalbranche is een 

online document dat te raadplegen is via www.arbocatalogus-afvalbranche.nl.  

Doel 

De Arbocatalogus Afvalbranche is sinds tien jaar de algemene standaard voor veilig werken binnen de 

afvalbranche. De Arbocatalogus Afvalbranche is daarmee een branchecatalogus die geschikte maatregelen 

biedt om risico’s in de afvalbranche weg te nemen of, zo dat niet mogelijk is, voldoende te beperken. De 

Inspectie SZW gebruikt de Arbocatalogus Afvalbranche als referentiekader voor handhaving in de sector. 

Voor wie is de Arbocatalogus Afvalbranche? 

De Arbocatalogus Afvalbranche is bedoeld voor alle personeel binnen de afvalbranche. Maar ook andere 

organisaties kunnen op internet de Arbocatalogus Afvalbranche raadplegen. 

Over de Arbocatalogus Afvalbranche 

 De Arbocatalogus Afvalbranche maakt onderdeel uit van de wetgeving. 

 De Arbocatalogus Afvalbranche biedt oplossingen voor veiligheid en gezondheid op het werk, specifiek 

toegesneden op onze branche. Voor alle voorkomende werkzaamheden (voor zover ze bekend zijn) in de 

sector staan er maatregelen in de arbocatalogus om de risico’s zo klein mogelijk te houden of te beperken. 

 In de Arbocatalogus Afvalbranche staat de huidige stand der techniek. Dit is het niveau waarop de Inspectie 

SZW handhaaft als de onderwerpen zijn goedgekeurd. 

 De wijze waarop de Arbocatalogus Afvalbranche gebruikt wordt, zal per functie verschillen. Uiteindelijk biedt 

de arbocatalogus alle gebruikers de mogelijkheid te achterhalen wat de stand der techniek is en welke 

maatregelen genomen moeten worden om het minimumniveau aan veiligheid en arbeidsomstandigheden te 

realiseren. 

 Een arbocatalogus is openbaar, dus is het ook mogelijk om een arbocatalogus van een andere branche te 

bekijken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft er een speciale website voor: 

www.arboportaal.nl/externe-bronnen/arbocatalogi

http://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/
http://www.arboportaal.nl/externe-bronnen/arbocatalogi
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 In de Arbocatalogus Afvalbranche wordt voor het uitvoeren van maatregelen altijd uitgegaan van de 

Arbeidshygiënische Strategie. Daarbij hanteert men de volgorde: 

▲ bronmaatregelen 

▲ technische maatregelen 

▲ organisatorische maatregelen 

▲ persoonlijke beschermingsmiddelen 

Status

Hoe weet je nu of een maatregel is goedgekeurd door de Inspectie SZW of niet? 

Op iedere oplossing- en maatregelenpagina is aangegeven wat de status ervan is. In de Arbocatalogus 

Afvalbranche is qua status voor de verschillende pagina’s het volgende onderscheid gemaakt: 

In ontwikkeling 

Voorafgaand aan overeenstemming zijn pagina’s in ontwikkeling. De mate van 

uitwerking kan verschillen van eerste versie tot eindconcept, dat voor 

overeenstemming aan de samenwerkende partijen wordt voorgelegd. 

Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers 

Alvorens de arbocatalogus voor marginale toetsing wordt voorgelegd aan de 

Inspectie SZW, moeten de deelnemende partijen overeenstemming hebben 

over de te toetsen arbocatalogus.  

Meer informatie op: www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/regelstoetsing

Goedgekeurd door de Inspectie SZW

Zie: www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/regelstoetsing#overeenstemming

Behoort niet tot de arbocatalogus 

Hierbij gaat het om informatie over (totstandkoming van) de arbocatalogus en 

de diverse onderwerpen. 

Hoe werkt het? 

Ga naar de site www.arbocatalogus-afvalbranche.nl en je komt op de hoofdpagina. Klik in het kader links onder 

Home een van de afdelingen aan waar je meer van wil zien, bijvoorbeeld verbranden of composteren. 

Vervolgens vind je weer in het kader links de onderwerpen waar je verder op kan zoeken, bijvoorbeeld besloten 

ruimte, fysieke belasting, gevaarlijke stoffen enz. 

De onderwerpen die beschreven worden zijn: 

 de risico’s 

 wettelijk kader 

 normen, criteria en grenswaarden 

 oplossingen 

 meer informatie 

http://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/regelstoetsing
https://www.arboportaal.nl/externe-bronnen/arbocatalogi
http://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/regelstoetsing#overeenstemming
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De opbouw is voor alle onderwerpen nagenoeg gelijk. Onder deze onderwerpen zie je dan doorlinks naar 

belangrijke informatie over te treffen maatregelen of te nemen acties om het werk op een veilige en 

verantwoorde manier te kunnen uitvoeren. 

Je kunt ook via de rechter kolom onder ‘Facet zoeken’ gerichter zoeken naar bijvoorbeeld iets in een bepaalde 

risicogroep, risico en/of maatregel. 

Kernboodschappen 

 Veilig werken is in ieders belang 

 Spreek elkaar aan op veilig werken 

 Veiligheid is gedrag 

 Veiligheid begint bij jezelf 

Aanpassingen cq wijzigingen 

De Arbocatalogus Afvalbranche is niet compleet en zal dat ook nooit helemaal zijn. Er wordt hard gewerkt aan 

het up to date houden, maar wet- en regelgeving wijzigen, technieken veranderen, werkprocessen veranderen, 

organisaties wijzigen enz. Indien je zaken tegenkomt die niet meer kloppen om wat voor reden ook, geef die 

dan door aan de veiligheidskundige of aan je leidinggevende. 

Opdrachten om te oefenen met de Arbocatalogus Afvalbranche 

Opdracht 1 

Zoek in de Arbocatalogus Afvalbranche onder Facet zoeken → Risico → Beknellinggevaar. 

Hoeveel maatregelen zijn hier genoemd en hoeveel hebben daarvan de status ‘goedgekeurd’? 

Opdracht 2 

Zoek in de Arbocatalogus Afvalbranche onder Verbranden (linkerkolom) → Lawaai. 

Hoeveel Bronmaatregelen, Technische maatregelen en Organisatorische maatregelen zijn hier genoemd en wat 

is de status van deze maatregelen? 


