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Voor de erkenning van een branche RI&E is het nodig dat een brancheorganisatie daarvoor de
instemming van de cao partijen1 krijgt. Indien er in een branche geen cao-partijen zijn is het toch
mogelijk om erkenning van het RI&E-instrument te krijgen. Hiervoor geldt een aanvullende
procedure. Deze procedure is nadrukkelijk niet bedoeld voor partijen waar er, bijvoorbeeld door
vastlopen van onderhandelingen, wel cao-partijen zijn, maar geen overleg tussen partijen is. Deze
branches wordt gevraagd om in onderling overleg te kijken of er toch erkenning geregeld kan
worden.
De aanvullende procedure luidt als volgt:
1. De betreffende brancheorganisatie dient een schriftelijk verzoek in bij de vakcentrales
(overkoepelende werknemersorganisaties).
De brancheorganisatie geven in deze brief aan dat zij een branche RI&E-instrument
hebben ontwikkeld en dat zij het RI&E-instrument graag willen laten erkennen, maar dat
door het ontbreken van CAO-partijen erkenning op basis van de reguliere procedure van
het Steunpunt niet mogelijk is.
De brief, incl. verwijzing naar het RI&E-instrument, kan gestuurd worden naar
onderstaande contactpersonen van de vakcentrales. Zij maken deel uit van de werkgroep
van het Steunpunt RI&E-instrumenten. Als de brief aan hen wordt toegestuurd zorgen zij
ervoor dat het verzoek bij de juiste personen terecht komt.
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De vakcentrales beoordelen ten eerste of de situatie binnen de branche zodanig is dat
erkenning van het RI&E-instrument passend is. Daarbij wordt gekeken naar zaken die niet

1

Het instrument moet voor de erkenning de instemming hebben van tenminste één
werkgeversorganisatie en alle bij de cao betrokken werknemersorganisaties. Bovendien moet het
instrument worden getoetst door een gecertifieerde arbodienst of een gecertificeerde, of BIG
geregistreerde, arbo-kerndeskundige.

direct inhoudelijk met het RI&E instrument te maken hebben, zoals de structuur voor
arbeidsomstandigheden in het algemeen.

2. Als de vakcentrales van mening zijn dat de situatie binnen de branche zodanig is dat
erkenning passend is, zullen de vakcentrales het RI&E-instrument door een gecertificeerde
arbo-deskundige laten toetsen. Hiervoor hanteren de vakcentrales een aantal criteria (zie
o.a. de criteria voor erkenning: http://www.rie.nl/voor-branches/criteria-voor-eenbranche/!). De kosten hiervan liggen globaal tussen de € 3.000 en € 6.000 en zijn voor
rekening van de branche. Deze toetsing kan in plaats van de toetsing door de eigen
arbodeskundige uitgevoerd worden en in dat geval hoeft u uw RI&E instrument niet zelf te
laten toetsen.
3. Indien de branche de instemming van de centrale werknemersorganisaties heeft en van
een gecertificeerde arbo-deskundige kan volgens de procedure op de website erkenning
aangevraagd worden. Meer informatie over de procedure is te vinden op:
http://www.rie.nl/voor-branches/stap-2-erkenning/erkenning-en-aanmelding-van-eenbranche-rie-instrument/.

