
Bij deze titel heeft iedereen zo zijn of haar her-

inneringen. In onze gedachten weten we al-

lemaal nog wel iemand op te noemen die wij 

in onze schoolse periode het braafste jongen-

tje of meisje van de klas vonden. Meestal ook 

nog het lievelingetje van de juf of de meester 

en meestal niet een vriendje of vriendinnetje 

van ons. Misschien bent u zelf wel het braafste 

jongentje of meisje geweest en heeft u zo uw 

eigen herinneringen. Soms hebben we het ge-

voel dat we als Nederland binnen de Europese 

Unie ons ook moeten gedragen als braafste 

jongentje. Of het nu om het naleven van de 

begrotingsregels is of implementatie van Euro-

pese regels, men kan meestal niet zeggen dat 

we dat niet netjes doen. Of we de regelgeving 

dan na willen leven is dan wel de vraag, maar 

ja je moet soms ook weer niet te precies willen 

zijn. Overdrijven kan ook!

Inderdaad overdrijven kunnen we hier soms 

ook wel. Ondanks de roep in Den Haag dat de 

papierwinkel en de verplichtingen voor het be-

drijfsleven minder zouden worden zijn we ook 

in staat om soms strenger te zijn dan onze EU 

partners. Een goed voorbeeld kennen we nog 

van jaren geleden waarbij Nederland als enige 

land binnen de Europese Unie de verplichting 

kende dat ieder bedrijf aangesloten moest zijn 

bij een Arbodienst. In 2005 werd de Nederland-

se overheid op dit punt terugge oten door de 

Europese Unie. Hiermee lag de verantwoording 

weer bij de werkgever en was deze weer vrij 

hoe hij dat wilde regelen. Overdrijven kan ook!

Als we de geschiedenis er op naslaan zien we 

dat we uit die tijd nog wel een erfenisje heb-

ben overgehouden. Iets wat wij volgens onze 

nationale wetgeving moeten en waar ons EU 

partners deze verplichting niet kennen. Be-

nieuwd naar dit punt. Mag ik u dan even wijzen 

op de verplichte toetsing van uw Risico Inven-

tarisatie en Evaluatie (RI&E) en eventuele Aan-

vullende Risico Inventarisaties en Evaluaties 

(de zgn. ARIES's). 

Om dit punt beter te kunnen begrijpen moet 

ik eerst een aantal zaken uitleggen. Het aspect 

van de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) 

lijkt me bij iedere lezer voldoende bekend. Bij 

de meeste bedrijven wordt deze RI&E meestal 

door een interne preventiemedewerker of een 

externe deskundige opgesteld. Als we werkge-

vers zouden vragen wat ze van een RI&E vin-

den, dan zullen de meeste hierover zeggen dat 

het een overbodige papierwinkel is en weinig 

toegevoegde waarde heeft voor het bedrijf. 

Nu kan ik dit laatste vanuit de praktijk niet be-

amen. Bij de RI&E's die wij in de afgelopen jaren 

opgesteld of gezien hebben, kwamen allerlei 

nieuwe aandachtspunten naar voren waaraan 

weer eens extra aandacht geschonken moest 

gaan worden. Vooral omdat bepaalde zaken 

schijnbaar snel in het vergeethoekje kunnen 

raken. Misschien omdat er door sommige  

werkgevers op grond van andere prioriteiten 

bij het oplossen van bepaalde ARBO technische 

zaken  een planning van nu niet, dan niet, dus 

nooit niet gehanteerd wordt. Heeft vaak met 

prioriteiten te maken. Ik ben dus helemaal voor 

het opstellen van een RI&E en het regelmatig 

updaten van deze RI&E. Dus n keer in de vier 

jaar weer eens met de neus nu op de feiten 

gedrukt te worden is een goede zaak. Mijn punt 

is dan ook niet zozeer het opstellen als wel het 

verplicht moeten laten toetsen van een RI&E. 

Overdrijven kan ook!

Bij het fenomeen  Aanvullende Risico Inventa-

risatie en Evaluaties (ARIE's) denk ik dat het om 

een  begrip gaat dat bij de meeste lezers niet 

zo bekend zal zijn. Daarom even wat uitleg. Het 

komt voor dat bij het opstellen van een RI&E 

constateert dat, bijvoorbeeld voor de machines 

die men gebruikt, er een nadere of aanvullen-

de risico inventarisatie en evaluatie opgesteld 

moet worden. Dit is een ARIE, een Aanvullende 

Risico Inventarisatie & Evaluatie. Andere be-

grippen die ook wel gebruikt worden zijn Risk 

Assessments, machineveiligheidsrapportages, 

risicoanalyses, etc.

Deze ARIE's kunnen betrekking hebben op al-

lerlei gebieden zoals: machineveiligheid, ex-

plosieveiligheid, biologische agentia, etc. Deze 

zouden op grond van onze nationale wetgeving 

ook getoetst moeten worden. Overdrijven kan 

ook!



Waarom deze column?  

Op een discussieforum voor veiligheid is de 

afgelopen weken een discussie ontstaan over 

het nut (of misschien beter gezegd de toege-

voegde waarde) van het wel of niet toetsen 

van risico inventarisatie en evaluatie (RI&E's) 

en de aanvullende risico inventarisatie en 

evaluaties (ARIE's) door kerndeskundigen. Een 

terechte discussie. Gecerti ceerde kerndeskun-

digen kunnen allerlei mensen met verschillen-

de disciplines zijn. Hierbij moet u denken aan 

gecerti ceerde bedrijfsarts, A&O-deskundige, 

arbeidshygi nist of veiligheidskundige.

Nu zult u denken waarom wordt over die toet-

sing een probleem van gemaakt? Ik zal probe-

ren aan te tonen waarom ik deze toetsing onzin 

vind en daarmee overbodig. 

Iedereen zal kunnen aanvoelen dat een toet-

sing van een RI&E en ARIE geld kost (dus voor 

bepaalde beroepsgroepen weer geld op-

brengt). Voor het toetsen van een RI&E rekent 

uw Arbodienst meestal een vast bedrag. Voor 

het toetsen van een ARIE machineveiligheid 

ligt dit anders. Een ARIE machineveiligheid kan 

namelijk nogal omvangrijk worden. Een ARIE 

machineveiligheid van een beetje productiebe-

drijf met meerdere machines /  productielijnen 

kan soms wel meer dan 500 risicopunten per 

productielijn  bevatten. En neemt u van mij aan 

het totaal is dan een zeer lijvige verzameling 

documenten verdeeld over meerdere mappen 

van 60 mm breed. Een mooie schap vol. Zo'n 

toetsing neemt dan zeker een ks aantal uren 

in beslag. Nu zijn de kerndeskundigen niet de 

goedkoopste medewerkers van een Arbodienst 

dus wordt er voor hen een redelijk uurtarief 

gerekend. Dit betekent dat een toetsing gauw 

een kostenpost van honderden zo niet duizen-

den euro's zal zijn. Maar nu gaat het niet al-

leen over het geld /  kosten want we spreken 

natuurlijk wel over veiligheid van mensen. Die 

veiligheid mag niet ter discussie staan. Maar, 

we stellen de toegevoegde waarde van zo'n 

toetsing en daarmee de kosten ter discussie. 

Want krijgen we wel waar voor ons geld? Over-

drijven kan ook!  In mijn twintigjarige loopbaan 

als CE-consulent met als specialisme machine-

veiligheid ben ik door diverse gecerti ceerde 

hogere veiligheidskundigen gevraagd om een 

machineveiligheidsrapportage (ARIE machine-

veiligheid) op te stellen. Waarom? Omdat zij 

van mening waren dat zij op dit terrein minder 

deskundig waren. Toch zou deze hogere veilig-

heidskundige, als hij gecerti ceerd is, volgens 

de ARBO-wetgeving de bevoegdheid hebben 

om mijn machineveiligheidsrapportage (ARIE 

machineveiligheid) te toetsen. Nog extremer 

gesteld: een Arboarts zou als kerndeskundige 

ook mijn rapportage mogen toetsen. Hierbij 

spreken we dus over iemand met, naar ik hoop, 

heel veel kennis over medische zaken maar 

waarschijnlijk niet op het gebied van machine-

veiligheid. Hier raken we dan ook de kern van 

de zaak. Volgens de wetgever moeten zaken 

die door een specialist opgesteld zijn getoetst 

worden door iemand, die even plat gezegd, de 

ballen verstand heeft van dit specialisme. Als 

we spreken over krom bij bepaalde zaken dan 

spreken we hier zeker over krommer dan krom.

Maar waarom nu beweren dat wij als Neder-

land het braafste jongentje van de klas zijn? 

Heel eenvoudig omdat wij door onze Arbowet-

geving het enige land in Europa zijn die deze 

toetsingseis kennen.  Onze Arbowetgeving en 

het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn ge-

baseerd op de Europese veiligheidsrichtlijnen 

(met name de Kaderrichtlijn Veiligheid 89/ 391/

EEG en de daaronder gepubliceerde bijzondere 

richtlijnen zoals de Richtlijn Arbeidsmiddelen, 

etc.). Laat in die EU-richtlijnen nu nergens ge-

sproken worden over een verplichte toetsing. 

Daarom een voorstel voor de heren en dames 

politici in Den Haag. Niet alleen maar roepen 

dat  de papierwinkel op ARBO-gebied moet 

verminderen omdat dit extra tijd, werk en kos-

ten betekent voor het bedrijfsleven.  Kan veel 

simpeler. Gewoon zaken die wij hier in Neder-

land hebben verzonnen en verplicht gesteld 

hebben afschaffen. Want: overdrijven kan ook!


