
HANDLEIDING PRODUCTIE RISICO INVENTARISATIE (PRIE)

Geachte mevrouw/mijnheer, 

Sinds enkele jaren is het voor bedrijven, dus ook voor het theaterbedrijf, verplicht een Productie Risico 
Inventarisatie en Evaluatie (PRIE) te hebben. De wetgever bepaalde dat deze PRIE 'zo vaak als nodig' moet 
worden aangepast. In de praktijk houdt dit in dat er een aanpassing moet worden gemaakt bij iedere, voor 
het theater, nieuwe productie. Aangezien het theater niet weet wat u als bespeler van plan bent te gaan 
doen, en wij dit, op basis van bovenstaande moeten weten, is de PRIE in het leven geroepen. De 
bezoekende partij dient op basis hiervan aan te geven waarin risico’s schuilen en wat ondernomen wordt 
ter voorkoming dan wel beperking van deze risico’s, bij de werkzaamheden in het theater.

Het theater kan gecontroleerd worden op het aanwezig zijn van een ingevulde PRIE en of de gegevens in de 
PRIE overeenkomen met de situatie op de speelvloer. Het theater is hier de schakel tussen de bespeler en 
de wetgever. 

Het invullen en opsturen van PRIE is een integraal onderdeel van het contract. Hoe klein of groot de 
voorstelling ook is, er is een ingevulde PRIE nodig. In het kort komt het erop neer dat u onderzoekt welke 
mogelijke gevaren/risico's er in uw voorstelling kunnen voorkomen.

Aangezien wij ons er van bewust zijn dat het maken van een PRIE een taak is waarvoor enige voorstudie 
gewenst is, hebben wij de belangrijkste zaken op een rijtje gezet;

De mogelijke risico's van het opbouwen, de voorstelling zelf en het afbouwen zijn opgedeeld in een aantal 
onderdelen. Nu is het de bedoeling dat u bij de verschillende onderwerpen onderzoekt of ze voor u van 
toepassing zijn en dat aangeeft. Bij de verschillende onderdelen is er ruimte voor opmerkingen. Mocht één 
van de onderwerpen niet van toepassing zijn, dan dient u dat ook aan te geven door middel van een kruis 
door de kop van het betreffende onderdeel.

Graag ontvangen wij dit formulier zo spoedig mogelijk (uiterlijk 14 dagen voor de voorstelling) retour. Mocht
u reeds zelf een technisch fiche en/of een PRIE gemaakt hebben dan volstaat dat natuurlijk ook.

Wellicht ten overvloede willen wij u erop wijzen dat CC Amstel er vanuit gaat dat de informatie in dit 
document bekend is bij alle medewerkers binnen uw organisatie die betrokken zijn bij de productie. 

We hopen dat u hiermee voldoende info hebt om de PRIE in te vullen. Mocht er onduidelijkheid zijn over dit
formulier of de interpretatie van punten dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Noud Nijssen, Sandra Bergering en Paul Jonker
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