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De Nederlandse Arbeidsinspectie werkt 
aan eerlijk, gezond en veilig werk en 
bestaanszekerheid voor iedereen
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1 Taken

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) 
controleert of werkgevers en werknemers 
zich houden aan de verschillende wetten, 
besluiten en regelingen op het terrein van 
arbeid. Verder spoort de Arbeidsinspectie 
fraude, uitbuiting en georganiseerde 
criminaliteit binnen de keten van werk en 
inkomen op. Op het werkveld van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid signaleert ze 
ontwikkelingen en risico’s en meldt deze 
aan belanghebbende partijen.

Toezicht houden
De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt 
toezicht op de naleving van de volgende 
wetten en regelingen:
• De Wet arbeid vreemdelingen, de Wet 

minimumloon en minimumvakantie
bijslag en de Wet allocatie 
arbeidskrachten door intermediairs 
(ter bestrijding van illegale arbeid, 
ontduiking van het minimumloon, 
arbeidsuitbuiting, malafide 
arbeidsbemiddeling en andere vormen 
van arbeidsmarktfraude).

• De Arbeidsomstandighedenwet 
en de Arbeidstijdenwet (ter 
bevordering van veilige en gezonde 
werkomstandigheden en werk en 
rusttijden voor werknemers).

• Het Besluit risico’s zware ongevallen en 
de Aanvullende risicoinventarisatie en 
evaluatie (ter beperking van de risico’s 

voor werknemers en de omgeving 
van bedrijven die werken met grote 
hoeveelheden gevaarlijke stoffen).

• De Wet arbeidsvoorwaarden 
 gedetacheerde werknemers in de 
Europese Unie (WagwEU).

• De Wet gewasbeschermingsmiddelen 
en biociden.

• De Kernenergiewet ter bescherming  
van werknemers tegen stralingsrisico’s.

• Een aantal Warenwetbesluiten voor wat 
betreft de veiligheid van producten voor 
de professionele markt.

• De Wet op de economische delicten.
• De naleving van cao’s.

Opsporen
Tot de taken van de Arbeidsinspectie 
behoort het opsporen van bijvoorbeeld 
arbeidsuitbuiting, mensensmokkel en 
grootschalige fraude op het gebied van  
de sociale zekerheid. De opsporing door 
de Arbeidsinspectie wordt aangestuurd 
door het Openbaar Ministerie.

Signaleren
De Nederlandse Arbeidsinspectie meldt 
signalen over ontwikkelingen en risico’s 
op het werkveld van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid aan belanghebbende 
partijen.



4 | Wat doet de Nederlandse Arbeidsinspectie?

2 Werkwijze organisatie

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat uit 
van de eigen verantwoordelijkheid van 
burgers en bedrijven. In het werk van de 
Arbeidsinspectie is vertrouwen daarom 
een van de uitgangspunten. Toezicht 
en opsporing worden ingezet waar de 
meest hardnekkige problemen zitten 
en het effect het grootst is. Daarnaast 
onderzoekt de Arbeidsinspectie onge
vallen, klachten en andere meldingen. 
Ook voert de Arbeidsinspectie onderzoek 
uit naar de werking en effecten van het 
sociale zekerheidsstelsel.

Programma’s
Om de grootste risico’s aan te pakken en  
een zo groot mogelijk maatschappelijk 
effect te behalen, werkt de Nederlandse 
Arbeidsinspectie in programma’s. Een 
programma bestaat uit een meerjarige 
serie van activiteiten, waarin een thema  
of een sector centraal staat.

Om zo effectief mogelijk te werken wordt 
per programma een mix van toezicht
instrumenten en opsporingsonderzoeken 
ingezet. Afhankelijk van de doelgroepen 
en de risico’s zet de Arbeidsinspectie 
onder andere gerichte controles, 

voorlichting en overleg met de sector 
in. Ook maakt de Arbeidsinspectie 
gebruik van combinaties van interventies 
(inspecties, communicatie, (opsporings)
onderzoeken, samenwerkingsverbanden 
et cetera). Hierbij speelt ook een rol hoe 
maatschappelijke partijen (zoals branche
verenigingen) zijn georganiseerd en 
hoeveel invloed zij (kunnen) hebben  
bij de aanpak van risico’s.

Sectoren
Voor onderstaande sectoren is een gericht 
programma ontwikkeld:
• Asbestverwijdering
• Bedrijven met gevaarlijke stoffen:

 - Chemie, Petrochemie en Aardolie
 - Kunststof en Rubber

• Bouw en Infrastructuur
• Detailhandel
• Dienstverlenende overheid
• Horeca
• Land en Tuinbouw
• Metaal
• Scheepsbouw en onderhoud
• Schoonmaak
• Transport en Logistiek
• Uitzendwerk en Detachering
• Zorg en Welzijn



Wat doet de Nederlandse Arbeidsinspectie? | 5

3 Resultaten en effecten

De Nederlandse Arbeidsinspectie wil 
maximaal effect bereiken met haar 
toezichtactiviteiten. Het meten en 
transparant maken van de effecten 
van haar inzet, laat zien hoe succesvol 
interventies zijn. Daarbij wordt een mix 
van instrumenten ingezet. Door deze 
uitkomsten te delen met (potentiële) 
samenwerkingspartners en andere 
toezichthouders wil de Arbeidsinspectie 
een bijdrage leveren aan het steeds 
effectiever worden van het toezicht.

Samen meer effect
Het uitgangspunt van de Nederlandse 
Arbeidsinspectie is “Samen meer effect”. 
Samenwerking is belangrijk voor flexibiliteit 
en innovatie. Dat krijgt vorm door:
• De inzet van een mix van interventies. 

De Nederlandse Arbeidsinspectie 
inspecteert, doet onderzoek, 
communiceert, zet druk op 
opdrachtgevers en bevordert 
ketenaanpak en samenwerking. Waar 
nodig worden inspecties herhaald tot 
de tekortkomingen zijn opgeheven. Ook 
volgt de Arbeidsinspectie de uitvoering 
van toegezegde verbetermaatregelen 
in de werking van stelsels van werk en 
inkomen of certificatie. Het toezicht 
wordt uitgeoefend in samenwerking 
met andere rijksinspecties en de 
Belastingdienst, gemeenten, UWV 
en SVB. Onder leiding van het OM 
wordt samengewerkt ten behoeve 
van strafrechtelijk onderzoek. Het 
bevorderen van naleving gebeurt 

samen met belanghebbenden zoals 
sociale partners, ketenorganisaties en 
kennisorganisaties.

• Een risicogerichte aanpak die mogelijk 
is door een moderne en wendbare 
organisatievorm. Hierin wordt via een 
programmatische en projectmatige 
werkwijze de expertise van de 
Arbeidsinspectie zo integraal en flexibel 
mogelijk ingezet.  
De Arbeidsinspectie hanteert hierbij een 
gerichte aanpak via programma’s. Een 
programma bestaat uit een meerjarig 
palet van activiteiten, gericht op het 
aanpakken van de grootste risico’s 
en het bereiken van de grootste 
maatschappelijke effecten. Hiervoor 
kiest de Arbeidsinspectie voor een 
thematische benadering (zoals in 
de programma’s voor werken met 
gevaarlijke stoffen of voor arbeids
uitbuiting). Daarnaast hanteert ze 
een sectorbenadering (zoals in de 
programma’s voor de metaal of de 
uitzendsector).

• Het onderzoeken van ongevallen, 
klachten en andere meldingen en 
het behandelen van verzoeken 
tot ontheffing van wettelijke 
verplichtingen.  
In de evaluatie van deze zaken bekijkt 
de Arbeidsinspectie hoe ze ongevallen 
en klachten verder kan terugdringen.

• Het uitvoeren van stelseltoezicht 
door onderzoeken naar de werking en 
effecten van het stelsel van Werk en 
Inkomen.
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4 Klachten, tips, meldingen en 
aanvragen

Wilt u contact opnemen met de 
Nederlandse Arbeidsinspectie voor  
een melding, klacht of vraag? 

Nederlandse Arbeidsinspectie 
Telefoon: 0800  51 51 (gratis) 
Post: Postbus 90801, 2509 LV Den Haag
www.NLArbeidsinspectie.nl

Meldingsplichtige arbeidsongevallen 
kunt u het snelst doorgeven via 
bovengenoemd telefoonnummer. 
Ook buiten kantooruren kunt u hier 
arbeidsongevallen melden. 

Werkgevers zijn verplicht om arbeids
ongevallen die tot ziekenhuisopname, 
blijvend letsel of overlijden leiden,  
direct aan de Nederlandse 
Arbeidsinspectie te melden.

U kunt ook bij de Nederlandse 
Arbeidsinspectie terecht voor: 
• Het melden van klachten over uw 

arbeidsomstandigheden;
• Het geven van tips over illegale arbeid, 

uitbuiting en/of betaling onder het 
 wettelijk minimumloon;

• Kennisgevingen, meldingen en aan
vragen voor ontheffingen (zoals 
asbestverwijdering, kinderarbeid, et 
cetera);

• Het aanmelden van Arbocatalogi voor 
toetsing;

• Het (anoniem) melden van een fraude
misdrijf op het terrein van werk en 
inkomen (uitkeringen, dienstverbanden, 
subsidies, mogelijke uitbuiting van 
werknemers).

Ga hiervoor naar  
www.NLArbeidsinspectie.nl/contact 

https://www.nlarbeidsinspectie.nl/
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/contact
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5 Meer informatie?

Hebt u naar aanleiding van deze folder  
nog vragen, kijk dan op onze website:  
www.NLArbeidsinspectie.nl

Voor algemene vragen aan de 
rijksoverheid kunt u terecht op:
www.rijksoverheid.nl
Telefoon: 1400

https://www.nlarbeidsinspectie.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/
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