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1. Process Safety Congres 17 mei a.s. in Dordrecht
Op woensdag 17 mei 2017 vindt voor de derde keer
het Proces Safety Congres in Dordrecht plaats, met
als titel “Managen van processen met gevaarlijke
chemicaliën”. Doel is het versterken van de process
safety cultuur door kennis te delen en te netwerken. Bekijk het programma van deze bijzonder interessante dag met internationale topsprekers op de
website http://pscongres.nl/.
 TOP-Consultants is sponsor van het PS Congres. U kunt zich inschrijven met 30% korting.
2. Wijzigingen Arbowet per 1 juli 2017
Vanaf 1 juli 2017 treedt de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) in werking. De belangrijkste
wijzigingen hebben met name betrekking op de rol
en taken van de bedrijfsarts. Daarnaast krijgt de
preventiemedewerker als taak om te adviseren aan
en samen te werken met de bedrijfsarts en andere
arbodienstverleningen.
Welke zaken zijn voor u als werkgever van belang?
- Zorg dat u een basiscontract heeft met de
bedrijfsarts en andere arbodienstverleners,
waarin vermeldt staat welke ondersteuning
wordt verleend en op welke manier;
- Zorg voor een actuele RIE met Plan van
Aanpak, waarbij aandacht is voor reductie
van ARBO gerelateerde risico’s;
- Zorg er voor dat een Preventiemedewerker
is aangewezen die samenwerkt met arbo-

-

-

dienstverleners, en zorgt voor adequate informatie van de OR of Personeelsvertegenwoordiging;
Werknemers kunnen terecht bij de bedrijfsarts bij werkgerelateerde gezondheidskundige klachten. De werkgever hoeft hiervan
niet op de hoogte te zijn;
De werknemer heeft het recht op een second opinion. De bedrijfsarts mag dit niet
weigeren (op straffe van een boete).

Bedrijven moeten binnen een jaar voldoen aan de
nieuwe eisen uit de Arbowet.
 Voor alle inhoudelijke vragen over de RIE en
andere ARBO vragen kunt u bij ons terecht.
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3. Impact invoering ATEX 114 en 153 normen
Hoewel de nieuwe ATEX richtlijnen 114 en 153, als
opvolgers van de ATEX 95 en 137 richtlijnen al weer
een jaar ingevoerd zijn, roept dit nog regelmatig
vragen op. Wij scheppen wat meer duidelijkheid.
ATEX richtlijn 114. Dit is de richtlijn voor producten,
machines e.d., en is de opvolger van de ATEX 95
richtlijn. De wijzigingen zijn procedureel van aard,
en hebben alleen gevolgen voor fabrikanten, importeurs en distribiteurs, niet voor de eindgebruikers. Eindgebruikers moeten er wel voor zorgen dat
certificaten van ná 20 april 2016 geleverde producten verwijzen naar richtlijn 2014/34/EU (ATEX
114).
ATEX richtlijn 153, is de opvolger van de ATEX 137
Richtlijn. Hier zijn de wijzigingen zo mogelijk nog
eenvoudiger. Alleen de naam is veranderd, inhoudelijk is de richtlijn ongewijzigd gebleven. Daar waar
in bijvoorbeeld het Explosieveiligheidsdocument
gerefereerd wordt aan ATEX 137, dient dit te worden omgezet in ATEX 153.
Het Explosieveiligheidsdocument (EVD)
Vanuit artikel 8 van ATEX 153 is de werkgever verplicht een explosieveiligheidsdocument (EVD) op te
stellen dat ten minste de volgende informatie bevat:
- Identificatie en beoordeling van de (potentiele) explosierisico’s;
- Welke plaatsen als ATEX zones zijn in te delen (EX-zones);
- Welke maatregelen genomen zijn om het
explosierisico te voorkomen danwel te reduceren tot een aanvaardbaar niveau.
Een explosieveiligheidsdocument moet vóór aanvang van de werkzaamheden of ingebruikname van
een installatie zijn opgesteld en moet worden her-

zien wanneer er belangrijke wijzigingen, uitbreidingen of verbouwingen van de arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen of het arbeidsproces plaatsvinden.
Het verdient daarom aanbeveling het opstellen van
het explosieveiligheidsdocument te borgen in projectplannen en Management of Change procedures.
 Hoe actueel is uw Explosieveiligheidsdocument? Wenst u nadere informatie, neem
dan contact met ons op.

4. ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 overgang

Let op: per 1 september 2018 vervallen alle ISO
9001: 2008 en ISO 14001:2004 certificaten. Dus
vóór die tijd moet het managementsysteem zijn
omgezet naar de 2015 normen. Alle hercertificeringsaudits ná 1 januari 2017 dienen in principe te worden uitgevoerd op basis van de
nieuwe versie ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015.
 TOP-Consultants kan u ondersteunen bij het
omzetten van uw managementsysteemen
naar de nieuwe normering.
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