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1. ATEX wijziging zonering gasexplosierisico’s
Vorig jaar is de IEC 60079-101-1:2015 gepubliceerd.
Deze IEC richtlijn vormt de basis voor de Nederlandse NPR 7910-1 richtlijn voor de zoneringen van gasexplosierisico’s. Naar verwachting zal de NPR 7910
binnenkort op deze nieuwe Europese richtlijn worden aangepast.
De methodiek voor het bepalen van de zones en
zone afmetingen is drastisch gewijzigd ten opzichte
van de IEC 600790-10-1:2009. In de verouderde
richtlijnen werden de zoneringen overschat.
In een aantal stappen wordt de zone bepaald, middels de bepaling brontype, bepalen lekbron, berekenen lekbronsterkte, berekenen mate van verdunning door ventilatie, bepalen van het type zone (0, 1
of 2) en ten slotte de zoneafmetingen.
Gevolg is dat het explosieveiligheidsdocument EVD,
de zoneringstekeningen en de ATEX compliance
check hierdoor mogelijk kunnen wijzigen.


Voor alle vragen rondom de veranderde ATEX
richtlijnen voor gasexplosierisico’s kunt u
terecht bij TOP-Consultants.

2. BRZO bedrijven: mogelijkheid tot reageren op
openbare inspectieverslagen!
Van alle uitgevoerde BRZO inspecties worden door
overheden samenvattingen gemaakt, die op de
website van BRZO+ worden gepubliceerd.
De Provincie, sinds 1 januari 2016 het Bevoegd gezag van alle BRZO bedrijven, biedt bedrijven nu de
mogelijkheid om te reageren op de inspectiebevindingen. Bedrijven moeten dat echter wél zelf aangeven.
Wij adviseren alle BRZO bedrijven om gebruik te
maken van deze verweermogelijkheid, zodat een
evenwichtiger en genuanceerder beeld ontstaat van
de resultaten van de BRZO inspectie.
 TOP-Consultants helpt u op praktische wijze
omgaan met BRZO regelgeving.

www.top-consultants.nl

Nieuwsbrief april 2016
3. Registratie van gevaarlijke stoffen
Bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt zijn volgens de Arbowet verplicht deze stoffen te inventariseren en te registreren aan de hand
van actuele veiligheidsbladen. Het geeft belangrijke
informatie m.b.t. inrichting werkplek, gebruik van
PBM’s, blootstellingsrisico’s, wijze van omgaan in
geval van een calamiteit/noodscenario’s e.d.
Wij kunnen u ondersteunen bij de registratie van
uw gevaarlijke stoffen, aan de hand van (actuele)
MSDS’en / VIB’s. Wij controleren dan ook of een
stof kan worden aangemerkt als CMR-stof (Carcinogeen, Mutageen, Reprotoxisch), volgens de actuele
regelgeving.
Ter bescherming van medewerkers moeten dan ook
adequate beschermingsmaatregelen worden getroffen om blootstelling te voorkomen dan wel zoveel
mogelijk te beperken.
 TOP-Consultants ondersteunt bedrijven met de
registratie van uw gevaarlijke stoffen.

4. Eindelijk: het RRZO-2015 is in werking!
Op 4 maart 2016 is de RRZO-2015 (Regeling
risico's zware ongevallen) in werking getreden.
In het RRZO-2015 zijn een aantal zaken nader
uitgewerkt van het BRZO-2015.
 Lees hier meer over de achtergronden van de
RRZO-2015, maar ook over de komende BRZO
verplichtingen in het kader van de SEVESO III /
BRZO-2015 regelgeving.

5. Overgangsregeling ISO 9001:2015 / ISO
14001:2015
Voor de omzetting van oude ISO 9001 en 14001
naar de ISO 9001:2015 of ISO 14001:2015 is een
overgangsperiode ingesteld die loopt tot september
2018.
De gevolgen hiervan zijn de volgende:
 Per 1 september 2018 komen alle ISO
9001:2008-certificaten direct te vervallen.
 Vanaf maart 2017 mogen geen certificaten
volgens oude norm meer worden afgeven.

Advies is om het nieuwe systeem minimaal drie
maanden in werking te hebben vóórdat de
certificerende instelling komt toetsen. Hiermee
kan de organisatie “wennen” aan het nieuwe
systeem, en eventuele major NCR’s worden
opgevangen en opgelost vóór de
certificeringsdatum.
Vorig jaar heeft TOP-Consultants een nieuwsbrief
over dit onderwerp uitgebracht. Daarin leest u meer
over de achtergronden van de nieuwe norm.
 TOP-Consultants kan u ondersteunen bij
het omzetten van het managementsysteem
naar de ISO 9001:2015 of ISO 14000:2015
normering.
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