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1. Nieuwe BRZO sinds 8 juli 2015 van kracht
Sinds 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware
ongevallen 2015 (BRZO-2015) van kracht. Het BRZO2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn.
Per 1 september 2015 zijn er 407 BRZO bedrijven in
Nederland. BRZO bedrijven werken met grote
hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Deze bedrijven
moeten specifieke maatregelen nemen om de
risico’s van zware ongevallen te voorkomen of te
beperken. Want als er bij deze bedrijven iets mis
gaat, kunnen de gevolgen voor werknemers,
omgeving en milieu enorm zijn.
 TOP-Consultants is specialist in het
adviseren van BRZO bedrijven, kijk ook op
www.brzo.nu voor meer informatie.

2. Wijzigingen Activiteitenbesluit gepubliceerd
Op 1 oktober 2015 is het wijzigingsbesluit van het
Activiteitenbesluit gepubliceerd in de Staatscourant.
In de vierde tranche van de tweede fase komen de
volgende activiteiten onder het Besluit te vallen:
 Ziekenhuizen
 Gieterijen
 Defensie-inrichtingen
 Hondenkennels, volières en dierentuinen
 Asbestverwijderingsbedrijven
 Producenten van petfood

Voor deze groepen vervalt de milieuvergunningplicht, in plaats daarvan moet aan algemene voorwaarden worden voldaan.
Daarnaast komen het Besluit LPG-tankstations, het
Besluit hefschroefvliegtuigen ziekenhuizen, de 'Benzineregeling' en het normatieve deel van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) in het Activiteitenbesluit.
Ook komen er erkende energiebesparende maatregelen in de Activiteitenregeling en is er een aantal
wijzigingen ter verduidelijking van voorschriften,
verlichting van lasten en reparatiepunten.


Voor alle vragen rond milieuvergunningen of
het Activiteitenbesluit kunt u contact met ons
opnemen.
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3. Wijzigingen PGS-15 richtlijn; gevaarlijke stoffen
De PGS-15 wordt gewijzigd. De PGS-15 regelt de
opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Inmiddels is
de commentaarronde op het concept, die deze
zomer verscheen, voorbij. De voornaamste
wijzigingen kunt u hier lezen. De definitieve versie
van de PGS-15 wordt binnenkort van kracht.

In de praktijk komen wij nog veelvuldig tegen dat
bedrijven niet beschikken over een RIE of dat deze
verouderd is (niet actueel). Ook ontbreken nogal
eens de RIE-verdiepingsonderzoeken, zoals een
“blootstellingsonderzoek gevaarlijke stoffen” wanneer met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt.
 Voor het uitvoeren van een RIE of een
blootstellingsonderzoek kunt u altijd
contact met ons zoeken.

 TOP-Consultants helpt bedrijven op
pragmatische wijze met de opslag van
gevaarlijke stoffen.

4. Handige tool: check uw arbeidsomstandigheden
Bent u op de hoogte van de arborisico’s die uw
medewerkers lopen, en zijn de juiste maatregelen
getroffen? En hoe zit het met uw verantwoordelijkheden?
Elke werkgever is verplicht om te zorgen voor gezonde en veilige werkplekken voor zijn/haar medewerkers. Daartoe heeft de Inspectie-SZW een handige tool ontwikkeld , de “zelfinspectie-tool” waarbij de stand van zaken rond een aantal Arboonderwerpen in een bedrijf kunnen worden vastgesteld, te weten:
 Arbo op orde
 Gevaarlijke stoffen
 Agressie en Geweld
 Voorkomen van ongevallen
 Transport en Logistiek
Met deze tool kan getoetst worden of gewerkt
wordt volgens de regels uit de Arbowet, en of de
juiste maatregelen zijn getroffen.

5. Officiële publicatie nieuwe ISO normen
Op 15 september 2015 zijn de nieuwe ISO
9001:2015 en ISO 14001:2015 gepubliceerd.
Dit betekent dat voor bedrijven die gecertificeerd
zijn volgens de ISO 9001 of ISO 14001 norm een
overgangstermijn van 3 jaar geldt, die eindigt op 15
september 2018. Daarna zijn de certificaten op basis van de ISO 9001:2008 of ISO 14001:2004 niet
meer geldig.


TOP-Consultants kan uw organisatie begeleiden met de overgang naar de nieuwe
normeringen.
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