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Geachte mevrouw Keijzer, 
 
Uit meerdere bronnen blijkt dat de verplichting voor ondernemers om in het kader van de ARBO-
wetgeving een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (“RI&E”) uit te voeren ervaren regeldruk oplevert1.  
Het uitvoeren en invullen van een RI&E vergt tijd. Reden voor een deel van de (vooral kleinere) 
ondernemers om hier vanaf te zien, ondanks een bestaande verplichting. Dit is een slecht punt voor 
werkenden, maar ook voor ondernemers. Uit recente studies blijkt het belangrijk voor werkenden 
maar ook economisch interessant voor werkgevers als er een veilige werkomgeving wordt gecreëerd. 
De invulling en uitvoering van de RI&E draagt hieraan bij. 
 
In het verleden is door de sociale partners gezamenlijk gewerkt in het door uw ministerie 
ondersteunde Steunpunt RI&E aan de invoering en het vergroten van het gebruik van de RI&E, onder 
meer door het ontwikkelen van (elektronische) middelen. Recent is het Steunpunt RI&E omgevormd 
naar een werkgroep van de Stichting van de Arbeid. 
 
De elektronische middelen bieden een versnelling van het doorloopproces en daarmee kost het een 
ondernemer minder moeite om aan de eis te voldoen. Hiermee zijn grote aantallen ondernemers 
overgegaan tot het invullen van een RI&E en het uitvoeren van een plan van aanpak. 
 
Het is echter nog steeds zo dat een belangrijk deel van de (MKB) bedrijven met personeel geen RI&E 
heeft ingevuld en voorhanden heeft. Dit is ook beleidsmatig een ongewenste situatie.  
Er zijn nog sectoren waar geen (elektronisch) middel is. Ook dit is ongewenst. Dit dient opgepakt te 
worden. 
 
De drempel van het invullen in sectoren waar wel reeds bestaande elektronische middelen 
voorhanden zijn, kan verder verlaagd worden door het gebruik verder te vereenvoudigen. Dit kan 
bijvoorbeeld door deze middelen meer te voorzien van een sectorspecifiek menu zodat er zo min 
mogelijk tijd verloren gaat aan het invullen en doorlopen van niet-relevante velden en teksten. Het is 
belangrijk dat de brancheorganisaties in afstemming met de werkgroep periodiek de middelen 
evalueren.  

                                                           
1 Dit blijkt uit onderzoeken van MKB Nederland, uit de recent uitgevoerde Internetconsultatie van de vaste 
Kamercommissie van Economische Zaken en uit de recente Maatwerkaanpak Winkelambachten. 
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Als Strategische commissie betere regelgeving bedrijven adviseren we dat er een volgende stap 
wordt gezet in het verlagen van de drempel voor het invullen van een RI&E, door in sectoren waar 
een sectorspecifiek (elektronisch) middel nog niet beschikbaar is, deze op te zetten. Daar waar deze 
reeds bestaat, deze opnieuw en daarna periodiek te beoordelen op gebruiksgemak. Zo veel mogelijk 
dienen de middelen te werken met een sectorspecifiek keuzemenu om de vereiste tijd voor invulling 
te minimaliseren, het gebruik van de RI&E te verhogen en tegelijkertijd de risico’s voor werknemers 
binnen een organisatie verantwoord en deugdelijk in kaart te brengen. 
 
Met het instellen van de branche RI&E en het omvormen van het Steunpunt RI&E naar een 
werkgroep van de Stichting van de Arbeid hebben sociale partners een sturingsmogelijkheid 
gekregen in het verlagen van regeldruk.  
 
We adviseren het kabinet en specifiek het ministerie van SZW te bevorderden dat werkgevers en 

werknemersorganisaties, verenigd in deze werkgroep, in samenwerking met brancheorganisaties dit 

advies verder uitwerken in een plan van aanpak en de commissie van de vorderingen op de hoogte te 

houden. 

Uiteraard zijn we te allen tijde bereid het advies toe te lichten dan wel vragen rond het advies te 
beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
M.A. van Straalen 
Voorzitter Strategische commissie betere regelgeving bedrijven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ter informatie 
De Strategische commissie betere regelgeving bedrijven is ingesteld door het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat om bij te dragen aan merkbaar minder regeldruk en het oplossen van 
aandachtspunten. Het secretariaat van de Strategische commissie betere regelgeving bedrijven 
wordt gezamenlijk door het ministerie van EZK en MKB Nederland gevoerd. Naast een zestal 
ondernemers en een onafhankelijk voorzitter wordt de commissie bijgestaan door een viertal experts 
uit de diverse geledingen van de overheid, waaronder toezicht, regionale overheid en de 
departementen SZW en EZK. 
 
Deze brief is ook verzonden aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  
mevr. Drs. T. van Ark 
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