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Betreft afschrift van uw brief aan Brandweer Nederland

Geachte heer Dokter,

Hierbij bevestig ik dat de brief van 3 februari 2020 in goede orde is 
ontvangen. Het betreft een kopie van de brief van uw organisaties (FNV 
Overheid, CNV Overheid, CMHF, Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers en 
Belangenvereniging Brandweer) aan Mevrouw E. Lieben, portefeuillehouder 
arbeidsveiligheid van Brandweer Nederland.

Uw organisaties verzoeken mij kennis te nemen van de inhoud van de brief en 
uw organisaties zijn benieuwd naar de rol van de Inspectie SZW bij de toetsing 
van de arbocatalogus van Brandweer Nederland.

Elke bovengenoemde organisatie ontvangt een eigen reactie aangezien er 
geen gemeenschappelijk adres is aangegeven. Uiteraard is elke brief identiteit. 
Ook krijgt Brandweer Nederland een afschrift van deze brief zodat zij 
geïnformeerd zijn over mijn reactie op uw schrijven.

Ik heb kennisgenomen van de inhoud van uw brief aan Brandweer Nederland en 
wens u een vruchtbaar overleg met Brandweer Nederland over de vier 
onderwerpen aangaande de arbeidsveiligheid van het brandweerpersoneel.

De rol van de Inspectie SZW bij de toetsing van de arbocatalogi is aangegeven 
in Arbeidsomstandighedenwet en -regelgeving. De uitwerking daarvan staat in de 
Beleidsregel arbocatalogi 2019. Uitgangspunt van de Arbeidsomstandighedenwet 
en -regelgeving is dat de overheid zich in het publieke domein zoveel mogelijk 
beperkt tot het vaststellen van doelen (doelbepalingen, grenswaarden, 
procesvoorschriften) en dat de middelen waarmee deze doelen bereikt kunnen 
worden door sociale partners zelf worden opgesteld. Sociale partners kunnen 
samen een arbocatalogus vaststellen en deze ter toetsing aan de Inspectie SZW 
voorleggen. De Inspectie SZW zal bij het toetsen beoordelen of de beschreven 
maatregelen of voorzieningen niet in strijd zijn met de arboregelgeving en of 
redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de beschreven maatregelen of 
voorzieningen de arbeidsrisico's voldoende afdekken. Bij een positieve toetsing zal 
de arbocatalogus opgenomen worden in de Beleidsregel arbocatalogi 2019.
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Een arbocatalogus kan op verzoek van sociale partners ter toetsing aan de 
Inspectie SZW worden voorgelegd. Dit verzoek wordt in behandeling genomen als 
voldaan wordt aan inhoudelijke vormvereisten. Vervolgens zal de Inspectie SZW 
overgaan tot een toets, op basis van inhoudelijke criteria. Alle criteria zijn in de 
Beleidsregel arbocatalogi 2019 en op de website van de Inspectie SZW 
aangegeven. De Inspectie SZW zal de resultaten van de toetsing kenbaar maken 
aan de indieners. Uit de door sociale partners erkende en in een arbocatalogus 
vastgelegde werkwijzen zal een individuele werkgever als regel zijn keuze maken 
om aan de voorschriften van de arboregelgeving te voldoen. Die keuze respecteert 
de Inspectie SZW in beginsel als de arbocatalogus op deze onderdelen positief is 
getoetst. Voor de Inspectie SZW vormt de positief getoetste arbocatalogus het 
uitgangspunt voor het toezicht en de handhaving door de Inspectie SZW.
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Er zijn door de sociale partners van de brandweer verschillende deelcatalogi 
ingediend. Alleen het deel met betrekking tot asbest is door de Inspectie SZW 
positief getoetst en daar hebben we de indieners over geïnformeerd per brief van 
14 augustus 2018. Dit onderdeel is dan ook opgenomen in de Beleidsregel 
arbocatalogi 2019. Alle ander ingediende onderwerpen zijn niet positief getoetst 
door de Inspectie SZW en niet opgenomen in de Beleidsregel arbocatalogi 2019.
De 'Werkinstructie Werken onder overdruk brandweer' uit 2013 is niet 
getoetst omdat de brandweer zich aangesloten heeft bij de arbocatalogus Werken 
onder Overdruk. Hierdoor is het niet mogelijk eigen invulling te geven aan de 
doelvoorschriften en daardoor kan de Inspectie SZW dat deel niet toetsen. Daar 
hebben we de indieners over geïnformeerd per brief van 11 december 2013. De 
arbocatalogus overdruk is overigens wel opgenomen in de Beleidsregel 
arbocatalogi 2019.

Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de 
arbocatalogi van de Inspectie SZW, Carin Benders.
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