Tenviro
Verdiepingstraining Zeer Zorgwekkende Stoffen
voor bevoegde gezagen Wabo/ BAL
Achtergrond
Sinds de introductie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in het Activiteitenbesluit en het
BAL is er voor bedrijven en bevoegde gezagen e.e.a. veranderd. Vanwege de koppeling met
de Europese REACH & CLP verordeningen is het een complexe materie geworden.
Vanuit onze achtergrond binnen de REACH & CLP helpdesk en vergunningverlening en
handhaving hebben we een training ontwikkeld die antwoord geeft op praktijkvragen:
• wat zijn nu precies ZZS stoffen, en wat is precies de relatie met REACH & CLP?
• hoe moet ik informatie over stoffen interpreteren, en hoe zit het met mengsels?
• In welke branches treffen we ZZS aan?
• welke informatie moet een bedrijf aanleveren?
• welke toets moet het bevoegd gezag doen?
Voor wie?
De training richt zich op alle medewerkers van omgevingsdiensten belast met toezicht en/ of
vergunningverlening bij type C bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Ervaring met het
Activiteitenbesluit is nodig.
Verdiepingstraining ZZS
09.30 - Inleiding Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS):
10.30 • definitie Activiteitenbesluit/ BAL en relatie REACH verordening
• stoffenlijsten (REACH, CLP, POP etc.)
10.30 - Achtergrond REACH & CLP:
11.30
• rollen & verplichtingen bedrijven
• veiligheidsinformatiebladen, geharmoniseerde en zelfclassificatie
• vinden, interpreteren & controleren van informatie (diverse oefeningen)
11.30 - ZZS en mengsels
12.30
12.30 - Lunchpauze
13.00
13.00 - Verplichtingen:
15.30 • minimalisatie, 5-jaarlijks onderzoek
• emissie & immissie grenswaarden (grensmassastroom, sommatie e.d.)
• risicoanalyse (LAP) recycling vergunning
15.30 - Samenvatting:
16.30 • lijsten Rivm, hulpmiddelen & tools
• interpretatie van informatie en lijsten m.b.t. ZZS

Tenviro
Kwaliteitscriteria
Doel: verdieping ZZS voor alle vergunningverleners & inspecteurs type C inrichtingen.
Met de training(en) wordt invulling gegeven aan de Wabo kwaliteitscriteria 2.2, Deel B
Generieke deskundigheidsgebieden, Milieu.
Kosten (2022)
• €1390 in-company op uw locatie (max. 15 personen), of €1110 Online (max 10 personen)
• 10% korting bij meerdere trainingen, of max 5 personen per training.
Trainingen duren 1 dag, Online trainingen wordt vereeld over 2 dagen (dagdelen).
De kosten zijn exclusief BTW, inclusief overige kosten zoals een uur gratis implementatie
advies (3 maanden geldig). Een pdf versie van de presentatie met handige links en
belangrijke informatie inclusief hand-outs, casus en antwoorden is inbegrepen. De presentatie
is zo opgezet dat deze prima als naslagwerk kan dienen.
Boeken
U kunt de (in-company) training boeken via: https://www.tenviro.nl/inschrijvingen.php.
Tenviro
Tenviro AB is een advies- en opleidingsbureau gespecialiseerd in REACH, CLP & RoHS.
Trainingen worden gegeven door specialisten die zowel bij omgevingsdiensten, bedrijven als
de REACH & CLP helpdesk gewerkt hebben. Zie onze referentie-/ ervaringsprojecten.
Neem voor vragen, inschrijvingen of boekingen contact op met Erwin Theelen via:
• 030 – 6346202
• https://www.tenviro.nl/contact.php
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