Toetsing RI&E

WET & REGELGEVING
Arbo

Het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is
wettelijk verplicht gesteld in de Arbowet. Als u ervoor kiest de
RI&E zelf uit te voeren, moet u een gecertificeerde deskundige
inschakelen voor de toetsing daarvan.
De RI&E
De Arbowet verplicht elke werkgever om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. In
de RI&E wordt schriftelijk vastgelegd welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich
meebrengt. Een plan van aanpak is een onderdeel van de RI&E. U kunt de RI&E uit laten voeren door
een deskundige of ervoor kiezen deze zelf uit te voeren. In dit laatste geval moet de RI&E meestal
nog wel getoetst worden door een gecertificeerde deskundige.

Wanneer toetsing door een extern deskundige?
Een RI&E moet getoetst worden door een gecertificeerde deskundige als:

binnen het bedrijf meer dan 25 medewerkers werken en de RI&E niet is uitgevoerd door een
gecertificeerde deskundige of

binnen het bedrijf 25 of minder medewerkers werken en geen gebruik is gemaakt van een
door het steunpunt-RI&E erkend RI&E-instrument.
Daarnaast kunt u -ongeacht of dit wettelijk vereist is zoals in bovengenoemde situaties- zelf behoefte
hebben om uw RI&E te laten toetsen, zodat u zeker weet dat u alle aspecten volledig en juist heeft
beoordeeld.

Werkwijze
De toetsing van de RI&E zal uitgevoerd worden door een gecertificeerde hoger veiligheidskundige.
Ten behoeve van de toetsing is veelal een bedrijfsbezoek nodig. De RI&E met plan van aanpak en
uitgevoerde verdiepende onderzoeken wordt beoordeeld op de volgende punten:

actualiteit en gebruik van de stand der techniek

volledigheid van het onderzoek

betrouwbaarheid van het onderzoek

evaluatie en prioriteitstelling

arbeidshygiënische strategie in de voorgestelde maatregelen

leesbaarheid van de rapportage

De rapportage van de toetsing wordt met de klant besproken waarbij eventuele verbeterpunten voor
de RI&E toegelicht worden.

Waarom BMD Advies Rijndelta?
BMD Advies Rijndelta heeft gecertificeerde vakmensen in dienst, die u kunnen ondersteunen op
gebied van veiligheid en gezondheid. BMD kiest voor een langdurige relatie met haar klanten.
Zodoende kent de adviseur uw bedrijf en is hij of zij in staat om in korte tijd advies te geven
toegespitst op uw specifieke situatie.
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