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Bent u klaar voor de invoering van de nieuwe EUGHS / CLP verordening op 1 juni 2015?
Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen is vanaf 1 juni
2015 is de EU-GHS (CLP-verordening) van kracht
voor álle stoffen en mengsels die binnen uw bedrijf
aanwezig zijn. Vanaf 1 december 2010 geldt deze
indeling al voor individuele stoffen. En daar komen
nu de mengsels bij.
De CLP-verordening kent, afhankelijk van de
gevaren van een stof of mengsel, één of meer
gevarenklassen, die bestaan uit:
 fysische gevaren;
 gevaren voor de gezondheid en;
 gevaren voor het (aquatisch) milieu.
Er bestaan een aantal verschillen tussen de oude
WMS systematiek en de nieuwe CLP-verordening.
 Zo zijn de vlampuntgrenswaarden verhoogd
van 21oC naar 23 oC en van 55 oC naar 60 oC;
 Ook zijn de toxiciteitsgrenswaarden van
“vergiftig” en “zeer vergiftig” scherper
gesteld;
 Daarnaast zijn de R- en S-zinnen vervangen
door H-, P- en EUH-zinnen.

H = hazard/gevaar, P = precaution/voorzorgsmaatregelen, EUH = aanvullende
maatregel (Europese maatregel)
De belangrijkste verplichtingen voor u (als
downstream-gebruiker) zijn:
 U dient te beschikken over de juiste en
actuele veiligheidsinformatiebladen (MSDS).
 U dient vast te stellen of de juiste
beschermingsmiddelen (PBM) worden
toegepast, en of er bijzondere gevaren aan
de producten zijn verbonden (o.a. CMRstoffen);
 U dient vast te stellen of producten op de
juiste wijze worden opgeslagen.
Veiligheidsbladen kunt u altijd opvragen bij uw
leverancier.
 Voor vragen over de CLP verordening kunt u
altijd contact met ons opnemen.
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BRZO bedrijven en de nieuwe SEVESO III richtlijn.
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
Vanaf 1 juni 2015 is ook de nieuwe SEVESO III richtlijn van kracht, ter vervanging van de huidige
SEVESO II richtlijn (oftewel het BRZO ’99).
Naast de hierboven beschreven wijzigingen van de
EU – GHS / CLP richtlijn, zijn er nog twee andere
belangrijke wijzigingen betreffende de drempelwaarden van bijlage 1 SEVESO III:




Er zijn nieuwe categorieën stoffen toegevoegd, zoals "ontvlambare aerosolen cat. 1
of 2, die ontvlambare gassen van cat. 1 of 2
of ontvlambare vloeistoffen van cat. 1 bevatten". Hiervoor gelden nieuwe (lagere)
drempelwaarden, en;
Voor (licht) ontvlambare vloeistoffen moet
ook worden gekeken naar de “procesomstandigheden” waaronder deze stoffen
worden gebruikt (zoals druk, verhoogde
temperatuur en bijzondere verwerkingsomstandigheden). Afhankelijk van de procesomstandigheden gelden aanzienlijk lagere
drempelwaarden.

Als gevolg van deze wijzigingen wordt niet uitgesloten dat meer bedrijven onder de BRZO – regelgeving
gaan vallen. Ook wordt niet uitgesloten dat bedrijven die nu onder het lichte BRZO regime vallen
straks onder het zware (VR) regime gaan vallen.
Het begrip “procesomstandigheden” is niet nader
uitgewerkt in de SEVESO III richtlijn en kan wellicht

aanleiding geven tot interpretatieverschillen door
diverse overheden. Dit moet worden voorkomen.
 Voor meer inzicht in de SEVESO iii richtlijn
neemt u contact met ons op.
Preventie beloond door verzekeraar
Brandverzekeraars krijgen de mogelijkheid om
schade bij bedrijfsbranden op de veroorzaker te
verhalen, als de brand het gevolg is van overtreding
van veiligheidsvoorschriften of onzorgvuldig handelen. De nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres (BBr) is
op 1 januari 2014 in werking getreden.
Het is dus zaak dat bedrijven, en zeker die bedrijven
die brandgevaarlijke werkzaamheden verrichten,
voldoende aandacht besteden aan het onderwerp
Brandpreventie.
Met de inwerkingtreding van de BBr kunnen brandschaden direct verhaald worden op de veroorzaker
van de schade wanneer de schade het gevolg is van
onzorgvuldig handelen of nalatigheid.
 Bij vragen over brandveiligheid en brandpreventie kunt u contact opnemen met
TOP-Consultants
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