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 TOP-Consultants onderzoekt eerste
ervaringen van bedrijven na 1 jaar WABO
 Werkt u nog met CMR stoffen?
 Wijzigingen Arbowet inzake de RI&E

TOP-Consultants onderzoekt eerste ervaringen van
bedrijven na 1 jaar WABO
De WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is ruim 1 jaar van kracht. TOP-Consultants
voert momenteel in opdracht van de Brabants
Zeeuwse Werkgevers organisatie BZW en de Kamers
van Koophandel in Brabant en Zeeland een onderzoek uit naar de ervaringen van bedrijven met de
nieuwe WABO.
Middels het houden van ruim 30 interviews met
kleine tot (zeer) grote bedrijven in de provincies
Noord-Brabant en Zeeland zijn de ervaringen geïnventariseerd.
De resultaten van dit onderzoek worden later dit
jaar bekend gemaakt, waarbij deze ook zullen worden aangeboden aan het VNO-NCW om te bezien
welke verbetervoorstellen richting “Den Haag” kunnen worden aangereikt.
De WABO beoogt voor bedrijven voordelen te bieden in de sfeer van vereenvoudiging en versnelling
van omgevingsvergunning procedure.
Uit gevoerde gesprekken met bedrijven blijken die
voordelen nog lang niet te worden gevoeld.
Bedrijven die een omgevingsvergunning aanvragen
kunnen ook zélf in belangrijke mate bijdragen om
het proces efficiënter te laten verlopen.

Daarbij moet gedacht worden aan:
 Zorg voor een goede en complete omgevingsvergunningaanvraag. Werk altijd met
een concept-aanvraag of startnotitie;
 Bespreek de concept-aanvraag/startnotitie
met de behandelend ambtenaar van de gemeente/provincie, en informeer tijdens het
vooroverleg naar ontbrekende gegevens;
 Maak afspraken over de te volgen vergunningsprocedure en de termijnen;
 Leg de afspraken vast voor beide partijen;
 Zorg zelf voor een goede communicatie met
het bevoegd gezag teneinde verrassingen
tijdens het proces te voorkomen.
De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek
zullen in een volgende nieuwsbrief worden behandeld.
 Voor nadere informatie: Anno de Vreeze
06-55853597.
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Werkt u nog met CMR-stoffen?

Wijzigingen Arbowet inzake de RI&E

Wat is een CMR stof? Een CMR stof is ingedeeld als
carcinogeen (kankerverwekkend), mutageen of reprotoxisch. Of een stof een CMR-stof is, kunt u terugvinden op het Veiligheidsinformatieblad, ze bevatten namelijk een of meerdere R-zinnen: R40,
R45, R46, R49, R60 t/m R64 en R68.

Sinds enige tijd is de Arbowet inzake de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) aangepast. De
wetswijziging houdt kort gezegd in dat bedrijven
met ten hoogste 25 werknemers, die gebruik maken
van een nieuw erkend of in de CAO vastgelegd RI&Einstrument, de RI&E niet meer hoeven te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige.

Wanneer het Veiligheidsinformatieblad inmiddels is
aangepast aan de nieuwe CLP-indeling, dan zijn de
relevante H-zinnen: H340, H341, H350, H351, H360,
H361 en H362.
Elke werkgever heeft de wettelijke plicht te inventariseren welke CMR stoffen aanwezig zijn. Ook geldt
een onderzoeksplicht of deze stoffen kunnen worden vervangen door minder schadelijke. Als er geen
alternatieven zijn, dan moeten medewerkers veilig
kunnen werken met CMR stoffen.
Dat betekent concreet dat rekening moet worden
gehouden met de onderkenning van blootstelling,
zoeken naar vervanging of vermindering, voorlichting aan medewerkers over de risico’s, nemen van
de nodige voorzorgsmaatregelen, meten van blootstelling, beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen en nog een aantal andere zaken.

Daarvoor moeten de branches hun instrument wel
opnieuw laten erkennen. Voornaamste doel van
deze wijziging is om het voor kleine bedrijven met
maximaal 25 werknemers makkelijker te maken om
te voldoen aan de plicht om een RI&E te maken.
Kijk op www.rie.nl voor meer informatie of de RIE
voor uw branche is erkend.
 TOP-Consultants kan u helpen met vragen
op het gebied van uw arbeidsomstandigheden en het uitvoeren van de RI&E.

Contactgegevens TOP-Consultants:
Postbus 631, 4870 AP Etten-Leur

 Heeft u vragen over CMR-stoffen, neem dan
contact met ons op. TOP-Consultants kan u
helpen hier verstandig mee om te gaan.
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