
 

Hierbij nodig ik je van harte uit voor de bijeenkomst die de Contactgroep Gezondheid en 
Chemie (CGC) organiseert in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor 
Veiligheidskunde (NVVK): 

 

Vergroot de nieuwe ARIE-regelgeving de veiligheid? 
ARIE: (hoe) draagt aanvullende veiligheidsinformatie op papier bij aan meer verantwoord 

werken met gevaarlijke stoffen? 

 

Donderdag 27 januari 2022 - 13.30-16.25 uur  

Online 
 

Let op! Men dient zich aan te melden via de link die via de e-mail toegezonden wordt. 
Daarna wordt 1-2 dagen van tevoren de link naar de TEAMS-meeting toegezonden. 

 

De Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) inzake risico’s zware ongevallen 
met gevaarlijke stoffen is herzien. Op dit moment worden de reacties op verwerkt, zodat de 
regeling naar verwachting op 1 juli 2022 in werking treedt. Nieuwe ARIE-bedrijven hebben 
tot 1 juli 2023 de tijd om aan de verplichtingen van de ARIE te voldoen. Speciaal voor de 
CGC en de NVVK wordt de herziening toegelicht, vanuit de theorie én de praktijk.  

Bedrijven waar een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen in installaties aanwezig is of 
kan worden gevormd (ongeacht beoogde handelingen), moeten een Aanvullende Risico-
Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) uitvoeren. Gericht op het voorkomen van zware 
ongevallen en op basis daarvan een pakket maatregelen te nemen (hoofdstuk 2, afdeling 2, 
Arbobesluit). Gaat de nieuwe ARIE-regeling de veiligheid van de bedrijven die nu niet onder 
de BRZO-regeling vallen daadwerkelijk vergroten?  

De nieuwe ARIE-regeling is nog niet van kracht. Juist daarom willen we in deze bijeenkomst 
stilstaan bij de aanstaande veranderingen en de rol die veiligheidskundigen kunnen spelen bij 
de implementatie van de regeling. Voor de pauze staan het doel en inhoud van de nieuwe 
ARIE-regeling centraal. Waarom is er een nieuwe regeling gekomen en in hoeverre is deze 
anders dan de voorgaande en de bestaande BRZO-regelgeving? Voor welke bedrijven geldt 
de regeling en hoe kunnen bedrijven bepalen of zij onder de regeling vallen? Na de pauze 
krijgen we een kijkje in de voorbereiding op de nieuwe ARIE van een veiligheidskundige 
werkzaam bij een organisatie met verschillende onderdelen die onder de ARIE-regeling 
vallen. Er is de laatste tijd veel publiciteit over de effectiviteit van toezicht: Lost de nieuwe 
ARIE-regeling de bestaande knelpunten echt op? Het laatste deel van de bijeenkomst gaan 
we daarom met elkaar nader in op het verschil met de huidige praktijk.   

  



 

 

Programma  Donderdag 27 januari 2022 - 13.30-16.25 uur  
13:15 uur  Inloop / Koffie en thee 

 
13:25 uur Aankondigingen en mededelingen vanuit de verenigingen 

 
Contactgroep Gezondheid en Chemie 
   Paul Scheepers  
Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskundigen 
   Arlette van der Kolk  
 

13:30 uur Opening 
Dagvoorzitter Arlette van der Kolk 
 

13:35 – 13:45 uur De nieuwe ARIE-regeling 
Ministerie van SZW 
 

13:45 – 14:30 uur Welke bedrijven vallen onder de nieuwe ARIE-regeling (aanwijzing)? 
Wat wordt van de bedrijven verwacht (inhoudelijke bepalingen)?  
Nederlandse Arbeidsinspectie  
 

14:30 – 14:45 uur Pauze 
 

14:45 – 15:15 uur De ARIE-regeling en de bedrijfspraktijk: hoe was het en hoe wordt het? 
Eric Splint (op persoonlijke titel) 
 

15:15 – 15:45 uur Gaat de nieuwe ARIE-regeling het verschil maken? 
Wat betekent de regeling voor het werk van de veiligheidskundige, 
arbeidshygiënist en andere deskundigen?  
Interactieve discussie 
 

15:45 – 16:30 uur Discussie en afsluiting 
 
Over de sprekers 
Noot: Het is bij het Ministerie SZW en de Nederlandse Arbeidsinspectie om verschillende redenen 
niet gebruikelijk namen van medewerkers openbaar te maken. De informatie is daarom geschreven 
vanuit de organisaties. De spreker uit de prak tijk spreekt in overleg met zijn werkgever juist geheel op 
persoonlijke titel. Vandaar een wat andere invulling van de CV’s dan jullie gewend zijn. 

Ministerie SZW 
 

Het ministerie SZW is het verantw oordelijke ministerie voor het opstellen en 
implementeren van de (nieuw e) ARIE regeling. 

Nederlandse 
Arbeidsinspectie (NLA) 
 
 

De Nederlandse Arbeidsinspectie is verantw oordelijk voor het toezicht op de 
(nieuw e) ARIE-regeling. Medew erkers van de NLA zijn betrokken bij de 
ontw ikkeling van de nieuw e regeling vanuit de kennis en ervaring opgedaan met 
de bestaande regeling, in het bijzonder de implementatie van het ARIE-toezicht 
door de Inspectie na het van kracht w orden van de regeling. 

Eric Splint 
(op persoonlijke titel) 
 

Eric Splint heeft een bestuurskundige en veiligheidskundige (IVK + HVK i.o.) 
achtergrond. Door zijn w erkervaring is hij gespecialiseerd in de toepassing van de 
ARIE regeling, in het bijzonder de risicobeheersing ter voorkoming van zw are 
ongevallen met explosieve stoffen bij verschillende installaties en opslagplaatsen. 



 

De Contactgroep Gezondheid en Chemie 

De Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) is een multidisciplinair discussieforum met 
als doel het uitwisselen van informatie over de gezondheid van de mens in relatie tot 
chemische factoren en het bevorderen van het netwerk van mensen werkzaam op dit 
terrein. Dit wordt gerealiseerd door het organiseren van themamiddagen voor bedrijfsartsen, 
veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, toxicologen, medisch milieukundigen en 
milieugezondheidskundigen. De middagen worden, afhankelijk van het thema, 
georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne 
(NVvA), de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK), de Nederlandse 
Vereniging voor Toxicologie (NVT), de Nederlandse Vereniging van Medische Milieukunde 
(NVMM) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). De 
themamiddagen bieden de mogelijkheid om al deze verschillende specialisten bij elkaar te 
brengen en zo multidisciplinaire netwerken te laten ontstaan. 

Meer informatie over het programma van de CGC kunt u vinden op de website: 
Bijeenkomsten - Contactgroep Chemie en Gezondheid (contactgroep-gezondheid-en-
chemie.nl). U vindt daar ook de programma’s en presentaties van de CGC-bijeenkomsten 
die al hebben plaatsgevonden. Als lid van de CGC ontvangt u uitnodigingen voor nieuwe 
bijeenkomsten. 

Tijdens de bijeenkomst worden door de CGC uitsluitend aan leden van de CGC certificaten 
van deelname uitgereikt ten behoeve van certificering. Deelnemers die geen lid zijn van de 
CGC maar wel lid zijn van één van bovengenoemde beroepsverenigingen kunnen hun eigen 
beroepsvereniging verzoeken om een certificaat van deelname te verstrekken. 

 

 

  

 

 

De eerstvolgende CGC bijeenkomst is op donderdag 10 maart 2022 i.s.m. de NVT in Eindhoven 
(mits de dan geldende corona maatregelen een fysieke bijeenkomst toelaten). 

Stuur een bericht naar cgc@epsnet.nl om het volledige programma voor deze bijeenkomst te 
ontvangen. Aanmelding als lid van de CGC is mogelijk via hetzelfde e-mail adres. 

https://www.contactgroep-gezondheid-en-chemie.nl/
https://www.contactgroep-gezondheid-en-chemie.nl/

