Inspectieview
bedrijven

Wat is het?

Wat zijn de gevolgen voor inspecteurs?

Inspectieview bedrijven is een voorziening waarmee inspectie
diensten elkaar toegang geven tot hun gegevens over inspecties
en handhaving bij bedrijven en instellingen. Het systeem is
eigendom van de Arbeidsinspectie, ondersteund door het
Programma e-Inspecties. Op dit moment beschikt Inspectieview
bedrijven alleen over de gegevens van de Arbeidsinspectie. In de
toekomst zullen ook de gegevens van andere Inspectiediensten
worden ontsloten. Hiermee neemt de waarde van Inspectieview
bedrijven toe en dat levert winst op in de effectiviteit van het
toezicht.

De inspecteur kan selectiever te werk gaan, zal minder overbodig
inspecteren en meer tijd kunnen besteden waar dat nodig is. Het
toezicht heeft daarmee meer effect en geeft meer voldoening.

Wat is het doel?
Inspectieview bedrijven bevat informatie over inspecties bij
bedrijven die hebben plaatsgevonden in de afgelopen vier jaar. Te
zien is wanneer de laatste inspectie heeft plaatsgevonden en of er
sprake was van een lichte, middelzware of zware overtreding. Aan
de hand van deze gegevens kunnen andere toezichthouders een
goede inschatting maken welke bedrijven wel en welke juist geen
inspectie behoeven. Bedrijven die al bezocht zijn en alles in orde
hadden, worden niet nogmaals bezocht en ervaren minder last. Zo
is er meer aandacht voor bedrijven die dat nodig hebben en heeft
het toezicht meer effect.

Wat zijn de gevolgen voor bedrijven?
Bedrijven die alles in orde hebben, worden minder vaak bezocht en
ervaren minder last. Bedrijven die het slecht doen, worden vaker
bezocht en ervaren meer last. De aandacht wordt op een meer
rechtvaardige wijze verdeeld.

Hoe werkt het?
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Inspectieview bedrijven bestaat uit een Presentatieapplicatie en
een Dienstenapplicatie. De presentatieapplicatie heeft schermen
om opdrachten te geven en antwoorden te tonen. De Diensten
applicatie zet de opdrachten uit bij de aangesloten inspectie
diensten en verzamelt de antwoorden.
• De opdrachten luiden: “Zoek bedrijf” en “Geef dossier”
•D
 e antwoorden luiden: Bedrijfsinfo (naam, adres, plaats) en/of
Dossierinfo (inspecties, overtredingen)
Bij de bevraagde inspectiediensten zorgen de zogenaamde
webservices voor het ontvangen van de opdrachten en het retour
neren van de antwoorden. De Dienstenapplicatie is ook aan te
spreken vanuit backoffice sytemen.
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Levering van gegevens door de Inspecties

Achtergrondinformatie

Inspecties die hun gegevens beschikbaar stellen, bieden de
volgende rubrieken aan:

• I nspectieview bedrijven is ontwikkeld door ICTU tussen april en
september 2009, in opdracht van de Arbeidsinspectie.
• E ind september 2009 heeft de Arbeidsinspectie haar gegevens
beschikbaar gesteld voor Inspectieview bedrijven.
• I nspectieview bedrijven is toegankelijk voor elke toezichthouder
(rijk, provincie, gemeente)
• E r zijn geen juridische belemmeringen voor deze gegevens
uitwisseling.
•D
 e beveiligingsmaatregelen voldoen aan de voorschriften en zijn
toereikend.
•B
 egin 2010 is er een pilot geweest waaraan IVW, VWA en de
gemeentes Ede en Enschede hebben deelgenomen.
•N
 a de evaluatie van de pilot is op 9 juli 2010 gestart met de
landelijke uitrol van Inspectieview bedrijven. De uitrol heeft als
doel om voor het einde van dit jaar 5 rijksinspecties aan te sluiten
en het gebruik van de voorziening te bevorderen.

Vestiginggegevens:
• Kvk nummer
• Naam
• Straat
• Huisnummer
• Huisnummertoevoeging
• Postcode
• Plaats
• Land
• Telefoon
•H
 oofd Bik-code en Neven
Bik-code
• Correspondentieadres
•G
 rootteklasse aantal werkzame
personen
• Indicatie gestaakt

Inspectiegegevens:
•A
 ctiviteit (projectcode,
ongeval, klacht enz.)
• Zaaknummer
• S tatus (Afgesloten, Lopend of
Gepland)
• Datum laatste actie
• NAW zaakadres (locatie)
Overtredingen:
• Activiteit
• Zaaknummer
• Datum overtreding
• Instrument
• Wet/artikel

Inspecties die hun gegevens beschikbaar stellen, doen dat onder
hun eigen specifieke condities. Daarbij kunnen de volgende vragen
een rol spelen:
•W
 elke zaken worden meegenomen: afgesloten, lopende en
geplande zaken?
•W
 elke soorten zaken en van welke organisatieonderdelen?
•W
 elke soorten inspecties wel of niet, of met welk resultaat wel of niet?
•O
 ver welke periode?
•W
 elke soorten overtredingen wel en niet en hoe zijn deze te
classificeren in licht, middel en zwaar?

Meer informatie
Informatie over Inspectieview bedrijven is te vinden op
www.inspectieloket.nl (onder het tabblad Vernieuwing Toezicht
vindt u bij Gegevensuitwisseling Inspectieview bedrijven).
Colofon
Inspectieview bedrijven is eigendom van de Arbeidsinspectie, ondersteund
door het Programmabureau e-Inspecties, ICTU en Logius.
Arbeidsinspectie | Afdeling Informatievoorziening
Contactpersoon: Henk Spaan, functioneel beheerder Inspectieview bedrijven
Anna van Hannoverstraat 4 | 2595 BJ Den Haag
T (070) 333 66 43 | www.arbeidsinspectie.nl
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