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TOP-Consultant onderzoekt aardbevingsrisico’s
industrie in Noordoost Groningen.
TOP-Consultants neemt samen met adviesbureau
Grontmij deel aan een onderzoek naar de
veiligheids- en milieurisico’s van een aantal
industriële bedrijven in het aardbevingsgebied in
Noordoost Groningen.
Het ministerie van Economische Zaken heeft samen
met de NAM aan de Samenwerkende Bedrijven
Eemsdelta toegezegd om specifiek voor de industrie
gevestigd in Delfzijl en de Eemshaven aardbevingsonderzoeken uit te voeren. In eerste instantie
wordt een risico-analyse uitgevoerd, gevolgd door
seismologisch en geotechnisch onderzoek.
TOP-Consultants brengt met name de externe
veiligheidsrisico’s en de majeure milieurisico’s in
beeld als gevolg van het plotseling vrijkomen van
gevaarlijke stoffen.
De eerste projecten zijn in het najaar van 2014 van
start gegaan, en is een primeur voor Nederland. Op
basis van de resultaten zal duidelijk worden in hoeverre de industrie bestand is tegen te verwachten
aardbevingen, en welke maatregelen moeten
worden uitgevoerd om een voldoende (toekomstig)
veiligheidsniveau te kunnen waarborgen.
 Neem voor meer informatie over dit project
contact op met TOP-Consultants.

Hoe vaak moet een ATEX Explosieveiligheidsdocument (EVD) worden herzien?
Een explosieveiligheidsdocument (EVD) gaat in op
de mogelijke explosierisico’s die binnen een bedrijf
kunnen voorkomen. Belangrijk is dat het EVD de
actuele situatie weergeeft. Dit betekent dat bij
wijzigingen aan ATEX gezoneerde installaties ook
het EVD moet worden bijgewerkt.
Ook de wet- en regelgeving verouderd. Mogelijk
heeft u nog een EVD waarin (verouderde) versies
van de NPR 7910 zijn toegepast. Wij adviseren om
elke 3 á 4 jaar het EVD grondig te reviseren, waarbij
de situatie weer kan worden bijgewerkt. Ook
adviseren wij jaarlijks het EVD kort te bezien in het
licht van gewijzigde bedrijfsomstandigheden.
 TOP-Consultants helpt u op een juiste en
veilige manier omgaan met explosierisico’s.

www.top-consultants.nl

Nieuwsbrief November 2014
Wijzigingen ISO 9001 en 14001. In 2015 worden de
normen aangepast.
Kortgeleden is de draft versie van de ISO 9001:2015
gepubliceerd. Naar verwachting zal de officiële versie in het najaar van 2015 uitkomen. Ook de ISO
14001 norm wordt geactualiseerd.
Wellicht goed om de komende periode te inventariseren wat de stand van zaken is rond uw huidige
ISO systemen, en welke veranderingen “op til” zijn.
Vanaf 2018 moeten de certificaten zijn afgegeven
volgens de nieuwe norm.
 Voor vragen over de wijzigingen van de
managementsystemen ISO 9001 en 14001
kunt u altijd contact met ons opnemen.

Het blijft goed gaan met TOP-Consultants: weer
een nieuwe medewerker erbij!
Sinds oktober 2014 is Eric Naus in dienst getreden
van TOP-Consultants. Eric is een afgestudeerd ingenieur van de Avans opleiding Integrale Veiligheid.
Eerder heeft hij al een periode stage gelopen bij
TOP-Consultants.
Hij heeft gewerkt bij Tetra Pak Moerdijk, en ook
ervaring opgedaan bij de gemeente Rucphen. Na
werkzaam te zijn geweest bij Sony Supply Chain
Solutions, zet hij zich nu in voor TOP-Consultants.

Wanneer moet uw bedrijf beschikken over een
ADR veiligheidsadviseur?
Een veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen
hebt u nodig als uw onderneming gevaarlijke stoffen vervoert, laadt of lost. De bepalingen met betrekking tot de veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen zijn opgenomen in hoofdstuk 1.8.3 van
het VLG/ADR.
De belangrijkste taken van de veiligheidsadviseur
zijn:
 Nagaan of de voorschriften uit de ADR
regelgeving worden nageleefd;
 De bedrijfsleiding van de onderneming adviseren over een consistent veiligheidsbeleid;
 Het opstellen van een jaarverslag
 Opstellen van een ongevalsrapport
De wet schrijft voor dat een onderneming over een
veiligheidsadviseur moet kunnen beschikken, maar
verplicht niet dat deze in dienst moet zijn. De veiligheidsadviseur mag ook extern worden ingehuurd.
 Voor vragen over de ADR Veiligheidsadviseur, kunt u altijd contact opnemen.

TOP-Consultants
Eric gaat zich vooral bezighouden met het ondersteunen van BRZO bedrijven rond de onderwerpen:
QRA, Veiligheidsbeheerssystemen en Preventie
Beleid zware ongevallen.
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