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Onze referentie
A1/IO/09/420S

Uw referentie
StAZ 09.033 Z0090

Geachte heer Smits,
Op 10 april 2009 ontving ik uw verzoek om de bijgevoegde arbocatalogus van de
provincies op het onderdeel Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) te beoordelen.
Hierbij informeer ik u over de resultaten van de marginale toets van deze

arbocatalogus.
De toets omvat een aantal elementen. Per toetselement geef ik mijn bevindingen
of opmerkingen weer.
1.

Is beschreven voor welk werkgebied de arbocatalogus bedoeld is?
Het werkgebied is omschreven in de algemene inleiding. De arbocatalogus
is bestemd voor organisaties met werknemers op wie de CAO van de
sector Provincies van toepassing is.

2.

Vertegenwoordigen de opstel/ers de werkgevers en werknemers in dit
werkgebied?
Uit de arbocatalogus blijkt dat zowel vertegenwoordigers van werkgevers
als werknemers in de sector betrokken zijn geweest bij het opstellen van
de arbocatalogus. In het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden
(SPA) is overeenstemming bereikt tussen vertegenwoordigers van het
Interprovinciaal Werkgeversverband, de AbvaKabo FNV, de CNV Publieke
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en werknemers in het genoemde werkgebied.

3.

Is de catalogus beschikbaar en bekend voor werkgevers en werknemers?
De arbocatalogus voor de provincies is vrij beschikbaar op het openbare
deel van htpp://provincies.arbocatalogus.netj. In een folder is tussentijds
aandacht besteed c.q. informatie verstrekt inzake de totstandkoming van
de aroocatalogus VOllr de medewerkers van de sectar provincies.

4.

Wordt bij navolging van de catalogus voldaan aan de doellioorschriften?
De inhoud van de arbocatalogus is getoetst aan de regelgeving rondom
PSA in de artikelen 3 lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet
en artikel
2.15 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
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In het kader van de marginale toets

is nagegaan of de inhoud van

de catalogus

logisch en begrijpelijk is en niet strijdig met de regelgeving. De uitkomst van de
marginale toets voor de genoemde onderwerpen is positief.
Hierbij de aantekening dat de onderdelen 'Arbeidsconflicten', 'Integriteit' en de
bijlage 'Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies' niet zijn getoetst
zijn.
omdat het geen items uit de Arbeidsomstandighedenwet
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Ik concludeer derhalve op grond van de uitgevoerde toets dat de Arbeidsinspectie
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de arbocatalogus voor de provincies kan accepteren en deze zal overnemen als
referentiekader bij haar inspecties in uw branche.

Naar uw arbocatalogus zal worden verwezen in de Beleidsregel
zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

arbocatalogi die

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 Al voorgelegd zou moeten worden. Het is
aan u om die noodzaak te beoordelen.

Ik feliciteer

u met deze geaccepteerde arbocatalogus en waardeer de
inspanningen die u hebt gepleegd om de verantwoordelijkheid voor goede
arbeidsomstandigheden in samenwerking met sociale partners voor de sector
provincies in te vullen.

Hoogachtend,

,(Ir. M.A. Zuurbier)
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