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RI&E
Vanaf 1 januari 2007 geldt de nieuwe
Arbeidsomstandighedenwet.
De verplichting om een RI&E uit te voeren
is hierin omschreven.

Voorschrift 4.8.2.2
Inspectie van brandbeveiligingsinstallaties.

Voorschrift 3.4.4:
Registratie jaarlijkse inspectie stellingen.

PGS 15 Documenten en administratie:

Voorschriften in Nederland

Veiligheid arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats
Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik
door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats. De
bepalingen van Richtlijn 89/391/EEG gelden ten volle voor het gebruik
door de werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats.
Artikel 1:
Minimumvoorschriften van arbeidsmiddelen voor het gebruik op het
werk door werknemers.
Artikel 2:
Alle Arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats. Elke activiteit met
betrekking tot een arbeidsmiddel, zoals ingebruikneming of
buitengebruikstelling, aanwending, vervoer, reparatie, onderhoud etc.
Artikel 3:
De veiligheid van arbeidsmiddelen moet tijdens het gebruik kunnen
worden gewaarborgd.
Artikel 4:
Arbeidsmiddelen dienen tijdens de gehele gebruiksduur door een
adequaat onderhoud in zodanige staat worden gehouden dat zij
blijven voldoen.
Artikel 5:
Keuring van de arbeidsmiddelen en periodieke keuringen.
Uitvoering periodieke keuringen door deskundige personen.
Resultaten van de keuringen moeten schriftelijk worden vastgelegd en
worden bewaard.

Artikel 7.5, eerste lid
Arbeidsmiddelen moeten worden onderhouden, zodat ze altijd in een
goede staat verkeren. Daarbij moet altijd aan de oorspronkelijke eisen,
die golden bij de vervaardiging, zijn voldaan.

Artikel 7.4a, Keuringen
1. Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van
installatie wordt na de installatie en voordat het voor de eerste maal
in gebruik wordt genomen gekeurd op de juiste wijze van installatie
en op goed en veilig functioneren.
2. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het eerste lid, wordt voorts na
elke montage op een nieuwe locatie of een nieuwe plek gekeurd
op de juiste wijze van installatie en op goed en veilig functioneren.
3. Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot
verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan
van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van
de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt
beproefd.
4. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het derde lid wordt voorts
gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd, telkens wanneer zich
uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die schadelijke
gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het arbeidsmiddel.
Als uitzonderlijke gebeurtenissen worden in ieder geval aangemerkt:
- natuurverschijnselen,
- veranderingen aan het arbeidsmiddel,
- ongevallen met het arbeidsmiddel en
- langdurige buitengebruikstelling van het arbeidsmiddel.
5. Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke
persoon, rechtspersoon of instelling.
6. Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de
arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan de
toezichthouder.
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Het begrip 'arbeidsmiddel' wordt gedefinieerd als 'alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties' en heeft betrekking op 'elke activiteit met betrekking tot een arbeidsmiddel'.
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