Aanvraag akkoordverklaring RI&E module Covid-19 bij ontbreken CAO partijen
Voor de aanvraag van een Steunpunt erkenning van de Covid module die is toegevoegd aan een RI&E
instrument dient de brancheorganisatie de akkoordverklaring van de betrokken cao partijen aan het
Steunpunt RI&E te sturen. Een akkoord van een kerndeskundige is hiervoor niet nodig. Als er in een
branche geen CAO partijen zijn dan kan de branche organisatie de vakbond FNV om een
akkoordverklaring vragen.
Let op! Deze aanvraag is alleen mogelijk als het betreffende RI&E instrument een Steunpunt
erkenning heeft.
U kunt deze aanvraag mailen naar de FNV T.a.v. Mw. Renske Jurriëns:
renske.jurriens@fnv.nl

VOORBEELDBRIEF
De aanvrager vult hieronder de ontbrekende velden in.

Onderwerp: Akkoordverklaring RI&E module Covid-19

Geachte mevrouw Jurriëns,
Sinds oktober 2020 biedt het steunpunt RI&E aan branches en sectoren de mogelijkheid om de
toevoeging van het onderwerp Covid-19 in de branche RI&E te erkennen. Daarvoor is het nodig dat
de branche organisatie een akkoord verkrijgt van de betrokken werknemersvertegenwoordigers.
Onze branche heeft geen cao-partijen. Wij vragen daarom of u akkoord gaat met de toevoeging van
het onderwerp Covid-19 in de hieronder vermelde branche RI&E. Indien u akkoord gaat verzoeken
wij u onderstaande verklaring te ondertekenen.
De hieronder vermelde branchevereniging heeft momenteel een geldige Steunpunt erkenning voor
het hieronder vermelde branche RI&E instrument. Aan dit RI&E instrument zijn vragen over Covid19 toegevoegd.
Hiermee kan men de meest belangrijke aandachtspunten betreffende de risico’s van het Covid-19
virus inventariseren en bij knelpunten de juiste maatregelen nemen om het werken zo veilig
mogelijk te houden.
Naam branchevereniging
Naam branche RI&E instrument
Steunpunt erkenning voor dit instrument sinds
Toevoeging van het onderdeel Covid-19 op datum
Wij willen u vragen om kennis te nemen van de bijgevoegde vragenlijst en bij inhoudelijk akkoord de
bijgevoegde verklaring te ondertekenen en per e-mail te versturen naar onderstaand mailadres.
Alvast hartelijk dank en met vriendelijke groet,
Naam contactpersoon branche organisatie

Handtekening

Mailadres

Deze verklaring wordt verder ingevuld door de vertegenwoordiger van de vakcentrale en bij akkoord
ondertekend en gemaild aan de branche organisatie die deze verklaring aanvraagt.

VERKLARING COVID-19 MODULE IN BRANCHE RI&E

Hierbij verklaar ik, Renske Jurriëns, namens de FNV/ CNV / VCP kennis te hebben genomen en
inhoudelijk akkoord te gaan met de toevoeging van het onderwerp Covid-19.

Naam RI&E instrument:

Naam branche organisatie:

Datum:

Plaats:

Handtekening:

