
 
 
 

Update 2021 van onze  
Branche-RI&E Technische Groothandel 

 
De branche-RI&E voor de Technische Groothandel is een door CAO-partijen erkend instrument.  
Het instrument is daarom aangemeld bij Steunpunt RI&E. Door gebruik te maken van dit instrument 
bij het opstellen van de RI&E geldt voor bedrijven met maximaal 25 medewerkers de 
toetsingsvrijstelling: het is niet verplicht om de RI&E te laten toetsen door een 
kerndeskundige/Arbodienst. 
 
Updaten van de branche-RI&E 
Tenminste 1x per 3 jaar wordt bekeken of bijstelling van het instrument noodzakelijk is. Dit is nu 
gebeurd en daarbij zijn op een aantal punten bijstellingen gedaan in verband met wetswijzigingen. 
Daarnaast is hier en daar de tekst wat aangepast voor meer helderheid en leesbaarheid.  
 
Belangrijkste wijzigingen zijn: 

• Kantoor/Beeldschermwerk: aanpassingen m.b.t. beeldschermwerk (maximering van 6 uur is hier 
uitgehaald, de belasting moet specifieker beoordeeld worden met de quickscans uit de 
Arbocatalogus).  

• Aanpassingen i.v.m. Dieselmotoremissies (DME), hier gelden inmiddels strengere regels voor als 
er met diesel aangedreven voertuigen of motoren in binnenruimtes wordt gewerkt. 

• Het inrichten van rookruimtes in gebouwen is niet meer toegestaan. 

• Extra aandacht voor het verstrekken van zichtbaarheidskleding waar dat van toepassing is. 

• Er is een vraag toegevoegd m.b.t. te voeren beleid voor ernstige infectieziektes zoals COVID. 

• Aanscherping bescherming persoonsgegevens over gezondheid (AVG) in hoofdstuk Verzuim. 
Onder andere is hier het ‘controleren’ op alcohol en drugs weggehaald, want dat is niet 
toegestaan. 

 
Actualiseren van de RI&E gaat niet vanzelf 
Let op: het branche RI&E instrument wordt per 16 september 2021 gelanceerd. De wijzigingen gaan 
niet automatisch over in de RI&E’s die al gemaakt zijn in het systeem. De nieuwe vragen komen pas 
boven wanneer u een nieuwe RI&E aanmaakt met het instrument! 
 
Hyperlinks naar relevante informatie 
Naast de bovengenoemde aanpassingen van de inhoud, zijn er tal van vernieuwingen aangebracht in 
de hyperlinks naar relevante bronnen en wetgeving. Dit zijn directe links naar de Arbocatalogus en 
naar relevante wet- en regelgeving of relevante informatie van het ministerie van SZW of andere 
(semi-) overheidsinstellingen. Hiermee zijn die hyperlinks weer geheel actueel. 
 
Lijst van specifieke wijzigingen 
Als u per vraag wilt weten wat er gewijzigd is in het branche-RI&E instrument dan kunt bijgaande 
excel raadplegen. Daarin is op hoofdlijn per vraag aangegeven welke wijzigingen daarin zijn 
aangebracht. 
 
Zie verder alle relevante informatie over onze branche-RI&E op onze website. 
 
Heeft u nog andere vragen dan kunt u kijken in het document FAQ RI&E (veel gestelde vragen RI&E). 
Uiteraard kunt u ook via de arbohelpdesk@technischegroothandel.org  of via uw Arboambassadeur 
nadere informatie vragen. 

https://www.arbotechnischegroothandel.nl/documentatie/branche-rie-technische-groothandel
mailto:arbohelpdesk@technischegroothandel.org
https://www.arbotechnischegroothandel.nl/files/arboambassadeurs-overzicht-regio-s-en-ambassadeurs-2021.pdf

