Belangrijkste inhoudelijke wijzigingen branche-RI&E Zoetwaren op een rij
Heeft uw bedrijf een actuele RI&E, opgesteld met het branche-RI&E instrument van VBZ (actueel
betekent: minder dan 3 jaar geleden opgesteld, plan van aanpak wordt stapsgewijs uitgevoerd, er
hebben zich tussentijds geen wijzigingen voorgedaan die niet door de RI&E afgedekt worden), dan
wilt u wellicht toch graag even checken of er nog aanpassingen moeten plaatsvinden door recente
wijzigingen in wetgeving e.d.
De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
 De recente wijzigingen in de Arbowet over de contracten met arbodienstverleners en over
de preventiemedewerker zijn verwerkt. Dit betreft de vragen over de preventiemedewerker,
over de arbodienstverlening en het overleg met de personeelsvertegenwoordiging bij het
thema ‘Beleid en organisatie’ in de module ‘Alles goed geregeld’ . Wijzigingen die relevant
zijn, zijn ook te vinden op www.arboportaal.nl (zie de Factsheet Nieuwe Arbowet van het
ministerie van Sociale Zaken);
 Vragen over werkdruk en ongewenst gedrag zijn op onderdelen uitgebreid (module
‘Psychosociale arbeidsbelasting’) . Het zijn arbeidsrisico’s die meer aandacht behoeven.
De Inspectie SZW besteedt hier tijdens inspecties, ook in onze sector, volop aandacht aan
en stelt hoge eisen aan een aanpak op dit punt.
 De vragen over de ammoniakinstallatie zijn in lijn gebracht met de nieuwe regels in PGS
13. Het gaat hier om het thema ‘Ammoniakinstallatie’ in de module ‘Specifieke ruimtes en
installaties’;
 Een extra vraag is bij het thema ‘Productiewerkzaamheden’ in de module ‘Productie’ is
toegevoegd over de lock-out/tag-out-procedure ;
 Er is in de module ‘Gebouw en terrein algemeen’, thema ‘Groot onderhoud’ een extra vraag
toegevoegd over brandpreventie;
 Ook zijn de nieuwste inzichten over stofbelasting in de RI&E-vragen verwerkt, met name in
de module ‘Productie’(thema ‘Productiewerkzaamheden’);
 De aanpak ten aanzien asbest, zoals beschreven in de Handreiking Asbest voor de
Bakkerijen en Zoetwarenbedrijven en die nu ook deel uitmaakt van de Arbocatalogus
Zoetwaren, is in de branche-RI&E verwerkt. Dit heeft vooral geleid tot is met name gebeurd
in de module ‘Gebouw en terrein algemeen’, thema ‘Gebouwinrichting’;
 Ook enkele andere kleinere wijzigingen en toevoegingen, zoals het in de afgelopen periode
verschenen materiaal over hitte, is gemakkelijk vindbaar gemaakt, bijvoorbeeld bij het
thema ‘Productiewerkzaamheden’ in de module ‘Productie’.
Deze lijst is vanzelfsprekend niet uitputtend. Het is derhalve verstandig om – mocht het al wat
langer geleden zijn geweest dat u een RI&E heeft opgesteld – de nieuwe vragenlijst te gebruiken
om van de meest actuele vragen en toelichtingen gebruik te kunnen maken.
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