Nieuwe eisen aan de toetsing van
een RI&E

Dat je als werkgever een RI&E inclusief een plan
van aanpak moet maken waarin de risico’s van
arbeid voor de werknemers beschreven worden,
zal bekend zijn. Ook dat je je voor het toetsen van
en adviseren over de RI&E laat bijstaan door een
of meer deskundige personen, de arbokerndeskundigen (er zijn trouwens wel uitzonderingen op de
toetsingsverplichting, die is bijvoorbeeld afhankelijk
van de grootte van het bedrijf). Zo’n arbokerndeskundige moet daartoe gecertificeerd zijn. De eisen
aan die certificering zijn veranderd, met gevolgen
voor de uitvoering en toetsing van de RI&E. De
Arboregeling is hier inmiddels op aangepast (paragraaf 2.3).

scheid gemaakt tussen een systeemtoets en een
scopetoets (toets binnen de zogenaamde scope).
In een systeemtoets kijkt de arbokerndeskundige of
alles wat wettelijk verplicht is, in de RI&E beschreven is. In de scopetoets wordt getoetst of de RI&E
afdoende ingaat op alle risico’s die zich kunnen
voordoen (bijvoorbeeld of de blootstelling op de
juiste manier is vastgesteld, of de beoordeling van
de risico’s goed is uitgevoerd). Die scopetoets valt
binnen de scope van de arbokerndeskundige.

In de Staatscourant van 24 maart is een Certificatieschema voor het persoonscertificaat voor de arbokerndeskundige voor de scopes arbeidshygiënist,
hogere veiligheidskundige en arbeids- en organisatiedeskundige gepubliceerd. Dit certificatieschema
is per 1 juli van dit jaar in werking getreden.

In het Certificatieschema wordt op basis van de
expertise in een tabel de scope van certificering
aangegeven. Voor het werken met gevaarlijke stoffen betekent dit bijvoorbeeld dat gezondheidsrisico’s (o.a. carcinogene, mutagene, reprotoxische
en sensibiliserende stoffen; procesemissies) onder
de scope van certificering van de Arbeidshygiënist
vallen. Veiligheidsrisico’s (brand, explosie en zware
ongevallen, opslag) vallen onder de scope van certificering van de hogere veiligheidskundige.

Wat houdt dit in voor de RI&E? In het Certificatieschema wordt bij het uitvoeren van taken onder-

Een bedrijf zal voor de verplichte RI&E-toets een
arbokerndeskundige moeten inschakelen die het
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beste aansluit bij de risico’s die zich voordoen. Het
kan dus gebeuren dat er twee of meer arbokerndeskundigen ingeschakeld moeten worden.
In de Taakbeschrijving van de publicatie is aangegeven waar de RI&E en het plan van aanpak op getoetst moeten worden door de arbokerndeskundigen. Dat zijn in ieder geval toetsen op volledigheid,
actualiteit, actuele inzichten en betrouwbaarheid.
Alle onderliggende oorzaken moeten worden benoemd. Maar het wordt ook verplicht om de effectiviteit van de genomen maatregelen te beoordelen!
Wat ook van belang is voor de RI&E is dat de kernarbodeskundigen ook toetsen of er een eventueel
een verdiepende RI&E nodig is. Dat is een RI&E
waarin een verdiepingsslag is gemaakt voor speci-
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fieke risico’s. Voor het werken met gevaarlijke stoffen zijn er in het Arbobesluit aanvullende voorschriften opgenomen. Die zouden meegenomen kunnen
worden in een verdiepende (ofwel themaspecifieke
of aanvullende) RI&E.
In de Toxic-whitepaper De rol van de arbokerndeskundigen bij het veilig werken met chemische stoffen vind je nog meer achtergrond. Zeker de moeite
waard om te lezen!

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-7977
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008587/2022-07-01#Hoofdstuk2
https://tijdelijk.rie.nl/de-verdiepende-rie/

