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Training Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)  
voor industriële bedrijven 

 
Achtergrond 
Sinds de introductie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in het Activiteitenbesluit is er voor 
bedrijven en bevoegde gezagen veel 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 met name milieucoördinatoren binnen industriële (milieu) 
vergunningplichtige bedrijven. 
 

Training ZZS voor industrie (online verdeeld over 2 dagdelen) 

09.30 - 
10.30 

Inleiding Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS):  
• definitie Activiteitenbesluit en relatie REACH 
• stoffenlijsten (REACH, CLP, POP etc.) 

10.30 - 
11.30 

Achtergrond REACH & CLP: 
• rollen & verplichtingen bedrijven 

• veiligheidsinformatiebladen, geharmoniseerde en zelfclassificatie  
• vinden, interpreteren & controleren van informatie 

11.30 - 
12.30 

ZZS en mengsels  

12.30 - 
13.00 

Lunchpauze 

13.00 - 
15.30 

Verplichtingen bedrijven: 
• inventarisatie en minimalisatie 
• emissie & immissie grenswaarden lucht 
• wateremissies (ABM) 
• afval & LAP beleid nieuwe vergunningen 

15.30 - 
16.30 

Samenvatting:  
• lijsten Rivm, hulpmiddelen & tools 
• interpretatie van informatie en lijsten m.b.t. ZZS 
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Kosten 2023 
• losse inschrijving regulier: €495 per persoon, Online: €395 per persoon 
• in-company op uw locatie: €1395 (max 15 personen), Online: €1195 (max 10 personen) 
• 10% korting bij meer trainingen, meer personen per bedrijf of max 5 personen in-company 

 
Prijzen zijn exclusief BTW, inclusief overige kosten en 1 uur implementatie advies per bedrijf. 
De korting geldt voor de trainingen zoals beschreven in deze brochure, niet bij maatwerk. 
 
Wanneer? 
Trainingen gaan door vanaf 3 personen tot maximaal 10 (15 bij in-company). Gemiddeld 
wordt een training elk half jaar gepland. Zie onder Inschrijven voor de volgende datum. 
 
Inschrijven of boeken 
Inschrijven voor een geplande training (losse inschrijving), of het boeken van een in-company 
training gaat via onze website: https://www.tenviro.nl/inschrijvingen.php. 
 
Tenviro 
Tenviro AB is een advies- en opleidingsbureau gespecialiseerd in REACH, CLP & RoHS. 
Trainingen worden gegeven door ervaren trainers die zowel bij bedrijven als de REACH & 
CLP helpdesk gewerkt hebben en experts zijn in hun vakgebied. Zie verder: 
• referentie-/ ervaringsprojecten 
• testimonials. 
 
Contact: 
1. inschrijven:  https://www.tenviro.nl/inschrijvingen.php 
2. mail of formulier:  https://www.tenviro.nl/contact.php 
3. telefoon:  030 – 6346202. 
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