
Van: Nederlandse Arbeidsinspectie 
Aan: Gecertificeerde arbokerndeskundigen 
 

Wees alert op fraude met certificaten 
 
Geachte mevrouw, geachte meneer,  
 
Uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie blijkt dat er vermoedelijk sprake is van fraude 
met certificaten. U ontvangt deze e-mail omdat u hier als gecertificeerd arbodeskundige ook de 
dupe van kunt worden: uw certificaatgegevens kunnen misbruikt worden.  
 
Het gaat om de toetsverklaring van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Deze 
toetsverklaring wordt dan ondertekend uit naam van gecertificeerde arbodeskundigen, zonder 
dat zij hieraan hun medewerking hebben verleend. Hieronder leest u hoe u het risico op fraude 
vermindert en wat u kunt doen als het u treft. 
 
Hoe vermindert u het risico op fraude? 
 

• Wees alert als u een toetsverklaring ziet die uit uw naam en/of met uw 
certificaatnummer is ondertekend. Controleer zo nodig in uw eigen administratie of u de 
toetsverklaring daadwerkelijk heeft afgegeven. 

• Neem signalen van anderen altijd serieus. Bijvoorbeeld een collega die iets afwijkends 
opmerkt. 

 
Wat kunt u doen als u vermoedt dat er met uw gegevens gefraudeerd is? 
 

1. Verzamel bewijsmateriaal 
Dit kunnen bijvoorbeeld foto’s zijn van het bewijs van toetsing waar uw naam op staat. 
Noteer wanneer en waar u deze informatie aantrof. 

2. Maak melding bij de Arbeidsinspectie  
Ga naar www.nlarbeidsinspectie.nl/melden en kies voor ’Fraude of criminaliteit’. De 
Arbeidsinspectie behandelt iedere fraudemelding zorgvuldig en start zo nodig een 
strafrechtelijk onderzoek. 
 
Daarnaast kunt u ervoor kiezen om aangifte te doen bij de politie. 

 
Aanpak van fraude 
Iemand die fraudeert met uw naam en/of certificaatnummer, doet dat mogelijk vaker en mogelijk 
ook met gegevens van andere certificaathouders. Deze vorm van fraude ondermijnt het 
vertrouwen op wettelijke certificaten en heeft een schadelijk effect op de veiligheid en 
gezondheid van werknemers en eerlijke concurrentie. De Arbeidsinspectie ziet daarom streng toe 
op deze vorm van fraude. 
 
Contact 
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem dan contact op met de Nederlandse 
Arbeidsinspectie via 070 333 63 83 of contact@nlarbeidsinspectie.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ing. W.M. Vos  MSc. 
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