
Arie-tabel

versie v2

Gevarencategorieën overeenkomstig Verordening (EG) 

nr. 1272/2008

H-zinnen

Drempelwaarden (ton) van 

de in artikel 2.2 Arbobesluit 

bedoelde gevaarlijke stoffen

BRZO 

drempelwaarde

Rubriek “H”- GEZONDHEIDSGEVAREN tabel CLP Voorbeelden BRZO-klasse BRZO

Acute toxiciteit H1 1,5 5

- Categorie 1 alle blootstellingsroutes

H300 - Dodelijk bij inslikken

H310 - Dodelijk bij contact met de huid

H330 - Dodelijk bij inademing

Acute tox. 1 oraal

Acute tox. 1  dermaal 

Acute tox. 1 bij inademing

3.1.3
Waterstoffluriode

Waterstofcyanide
Acute toxiciteit

H2 15 50

- Categorie 2 alle blootstellingsroutes

H300 - Dodelijk bij inslikken

H310 - Dodelijk bij contact met de huid

H330 - Dodelijk bij inademing

Acute tox. 2 oraal

Acute tox. 2  dermaal 

Acute tox. 2 bij inademing

3.1.3

 - Categorie 3 bij inademing H311 - Giftig bij inademing Acute tox.3 bij inademing 3.1.3 Hydrazine

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling 

(SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY, STOT).
H3 15 50

- Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling 

Categorie 1

H370: Veroorzaakt schade aan organen (of alle betrokken organen 

vermelden indien bekend) (blootstellingsroute vermelden indien overtuigend 

bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).

STOT SE 1 3.8.4 Methanol (>10%)

Huidcorrosie/-irritatie geen 15 -

- Categorie 1

- Subcategorie 1A, 1B en 1C
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

Huidcorr. 1A

Huidcorr. 1B

Huidcorr. 1C

3.2.5

Natriumhydroxide (>2%)

Zoutzuur (>25%)

Waterstofperiode (>50%)

Rubriek “P”- FYSISCHE GEVAREN tabel CLP Voorbeelden BRZO-klasse BRZO

Ontplofbare stoffen P1a 3 10

- Instabiele ontplofbare stoffen H200 - instabiele ontplofbare stof Unst.expl. 2.1.2 Nitroglycerine

- Subklasse 1.1 H201 - Ontplofbaar; gevaar voor massaexplosie Expl. 1.1 2.1.2 Cellulose nitraat

- Subklasse 1.2 H202 - Ontplofbaar; ernstig gevaar voor scherfwerking Expl. 1.2 2.1.2

- Subklasse 1.3 H203 - Ontplofbaar; gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking Expl. 1.3 2.1.2

- Subklasse 1.5 H205 - Gevaar voor massa-explosie bij brand Expl. 1.5 2.1.2

Stoffen of mengsels met explosieve eigenschappen volgens 

methode A.14 van Verordening (EG) nr. 440/2008 (zie toelichting *) 

die niet behoren tot de gevarenklassen organische peroxiden of 

zelfontledende stoffen en mengsels.

- 3 10

Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen - 15 -

- Categorie 1
H206 :Gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking; toegenomen 

ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.
Desens. Expl. 1 2.17.2

- Categorie 2
H207 Gevaar voor brand of scherfwerking; toegenomen ontploffingsgevaar 

als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.
Desens. Expl. 2 2.17.2

Ontvlambare gassen P2 3 10

- Categorie 1A en 1B H220: Zeer licht ontvlambaar gas Flam. Gas 1 2.2.2
Waterstof gas

Butaangas

- Categorie 2 H221: Ontvlambaar gas Flam. Gas 2 2.2.2 Ammonia, anhydrous

Ontvlambare vloeistoffen (B1) P5a 3 10

- Ontvlambare vloeistoffen Categorie 1 H224: — Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 1 Flam. Liq. 1 2.6.2
Ether, diethylether,  1,1-

dichloroethylene, furan

- Ontvlambare vloeistoffen van categorie 2 of 3 die bij een 

temperatuur hoger dan hun kookpunt worden gehouden

 - Overige vloeistoffen met een vlampunt kleiner 60 °C, die bij een 

temperatuur hoger dan hun kookpunt worden gehouden (toelichting 

**)

H225 - Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 2

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp

Flam. Liq. 2

Flam. Liq. 3

Butyraldehyde (vp 10°C , 

kp 75 °C ) 

Pentaan (vp -40 °C , kp 

35 °C ) 

Heptaan, octaan

Ontvlambare vloeistoffen (B2) 15 50

- Ontvlambare vloeistoffen van categorie 2 of 3 die bij een

temperatuur hoger dan hun vlampunt en lager dan hun

kookpunt worden gehouden,

- Overige vloeistoffen met een vlampunt ≤ 60 °C die bij een 
temperatuur hoger dan hun vlampunt en lager dan hun kookpunt 

worden gehouden (zie toelichting **).

H225 - Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 2

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp

Flam. Liq. 2

Flam. Liq. 3
2.2.2

Ontvlambare vloeistoffen (B3) 1500 5000

- Categorie 2 en 3 die niet onder B1 of B2 vallen
H225 - Ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 2

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp

Flam. Liq. 2

Flam. Liq. 3
2.2.2

Zelfontledende stoffen en mengsels / Organische peroxiden P6a 3 10

- Zelfontleden stoffen en mengsels type A of B
H240: Ontploffingsgevaar bij verwarming

H241: Brandof ontploffingsgevaar bij verwarming

Self-react. A

Self-react. B
2.15.1 Hydrazine-trinitromethane

- Organische peroxiden Type A of B
H240: Ontploffingsgevaar bij verwarming

H241: Brandof ontploffingsgevaar bij verwarming

Org. Perox. A

Org. Perox. B
2.15.1 Benzoyl peroxide

Zelfontledende stoffen en mengsels / Organische peroxiden P6b 15 50

- Zelfontleden stoffen en mengsels type C of D H242: Brandgevaar bij verwarming
Self-react. C

Self-react. D
2.15.1 R—2,3-epoxy-1-propanol

- Organische peroxiden Type C of D H242: Brandgevaar bij verwarming
Org. Perox. C

Org. Perox. D
2.15.1 Peracetic acid

Pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen P7 15 50

- Pyrofore vloeistoffen Categorie 1

- Pyrofore vaste stoffen Categorie 1

H250: Pyrofore vloeistoffen, gevarencategorie 1

H250: Pyrofore vaste stoffen, gevarencategorie 1

Pyr. Liq. 1

Pyr. Sol. 1

2.9.2

2.10.2

Zinkpoeder

Witte fosfor

Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels - 15 -

- Categorie 1 H251: Vatbaar voor zelfverhitting; kan vlam vatten Self-heat 1 2.11.1
Natriumdithioniet

Natrium methylaat

- Categorie 2
H252: In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting; kan vlam

vatten.
Self-heat 2 2.11.1 Magnesiumpoeder

Rubriek “O” – OVERIGE GEVAREN
Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen O2 30 100

- Categorie 1
H260: In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan 

kunnen ontbranden.
Water-react. 1 2.12.2

- Categorie 2 H261: In contact met water komen ontvlambare gassen vrij Water-react. 2 2.12.2
Magnesiumpoeder 

Aluminiumpoeder

- Categorie 3 H261: In contact met water komen ontvlambare gassen vrij Water-react. 3 2.12.2

Stoffen en mengsels met gevaaraanduiding EUH014 Reageert 

heftig met water
EUH014 Reageert heftig met water

Natrium

Lithium
O1 30 100

Stoffen of mengsels met gevarenaanduiding EUH029 Vormt giftig 

gas in contact met water
EUH029 Vormt giftig gas in contact met water Fosfide-zouten O3 15 50

toelichting *

toelichting **

Disclaimer: “De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Het is ons 
streven om zo actueel mogelijke informatie te geven. Aan dit document kunnen geen rechten 

worden ontleend. BMD Advies  is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het 

gebruik van dit document en de verstrekte informatie op dit document. 

Bron: Staatscourant 2022, nr 34933, dd 28 december 2022

30% van Brzo-

drempelwaarde

Testen naar de ontplofbare eigenschappen van stoffen en mengsels is alleen nodig indien de screeningprocedure volgens aanhangsel 6, deel 3, van de United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous 

Goods, Manual of Tests and Criteria (‘UN Manual of Tests and Criteria’)1 uitwijst dat de stof of het mengsel mogelijk ontplofbare eigenschappen heeft.
Overeenkomstig punt 2.6.4.5 in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 behoeven vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 35° C niet in categorie 3 te worden ingedeeld indien negatieve resultaten werden behaald bij 

de test inzake onderhouden verbrandbaarheid L.2, Part III, section 32 van de UN Manual of Tests and Criteria. Dit geldt echter niet onder omstandigheden als verhoogde temperatuur of druk en daarom vallen dergelijke 

vloeistoffen onder deze vermelding.



Gevaarlijke stoffen die met naam worden genoemd
Drempelwaarden (ton) van de 

in artikel 2.2 Arbobesluit 

bedoelde gevaarlijke stoffen

BRZO 

drempelwaarde

30% van Brzo-drempelwaarde

Stof casnummer [ton] [ton]

Ammoniumnitraat, "meststoffen die in staat zijn tot 

zelfonderhoudende ontleding." - 1500 5000

Ammoniumnitraat, "meststofkwaliteit" - 375 1250

Ammoniumnitraat, "technisch zuivere stof - 105 30

Ammoniumnitraat, "off-specs-materiaal’ en meststoffen die niet 
voldoen aan de eisen van de detonatietest."

- 3 10

Kaliumnitraat - 1500 5000

Kaliumnitraat - 375 1250

Broom 7726-95-6 6 20

Chloor 7782-50-5 3 10

Fluor 7782-41-4 3 10

Formaldehyde (concentratie = 90%) 50-00-0 1,5 5

Waterstof 1333-74-0 1,5 5

Chloorwaterstof (vloeibaar gas) 7647-01-0 7,5 25

Ontvlambare vloeibare gassen, categorie 1 of 2 (inclusief lpg) en 

aardgas, opgewaardeerd biogas
- 15 50

Acetyleen 74-86-2 1,5 5

Ethyleenoxide 75-21-8 1,5 5

Propyleenoxide 75-56-9 1,5 5

Methylisocyanaat 624-83-9 0,045 -

Zuurstof 7782-44-7 60 2000

2,4-Tolueendiisocyanaat 584-84-9 3 10

2,6-Tolueendiisocyanaat 91-08-7 3 10

Carbonylchloride (fosgeen) 75-44-5 0,09 0,3

Arsine (arseentrihydride) 0,06 0,2

Fosfine (fosfortrihydride) 7803-51-2 0,06 0,2

Zwaveltrioxide 10545-99-0 4,5 15

Polychloordibenzofuranen en polychloordibenzodioxinen (inclusief 

TCDD) uitgedrukt in TCDD-equivalent
- 0,0003

De volgende CARCINOGENEN of de mengsels die de volgende 

carcinogenen in concentraties van meer dan 5 gewichtsprocent 

bevatten:

4-aminobifenyl en/of zouten daarvan, benzotrichloride, benzidine 

en/of zouten daarvan, di(chloormethyl)ether, chloormethylether, 1,2-

dibroomethaan, diethylsulfaat, dimethylsulfaat, 

dimethylcarbamoylchloride, 1,2-dibroom-3-chloorpropaan, 1,2-

dimethylhydrazine, dimethylnitrosamine, 

hexamethylfosforzuurtriamide, hydrazine, 2-naftylamine en/of 

zouten daarvan, 4-nitrodifenyl en 1,3-propaansulton.

- 0,15 0,5

Aardolieproducten en alternatieve brandstoffen

a) benzines en nafta's,

b) kerosines (inclusief vliegtuigbrandstoffen),

c) gasoliën (inclusief diesel, huisbrandolie en gasoliemengstromen),

d) zware stookolie,

e) alternatieve brandstoffen met dezelfde toepassing en met 

gelijkaardige eigenschappen op het vlak van ontvlambaarheid als 

de onder a) tot en met d) bedoelde producten.

- 750 2500

Watervrije ammoniak 15 50

Boortrifluoride 7637-07-2 1,5 5

Waterstofsulfide 7783-06-4 1,5 5

Disclaimer: “De inhoud van dit document is met de grootste zorg samengesteld. Het is ons 
streven om zo actueel mogelijke informatie te geven. Aan dit document kunnen geen rechten 

worden ontleend. BMD Advies  is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het 

gebruik van dit document en de verstrekte informatie op dit document. 

Dit is van toepassing op:

- afgekeurd materiaal afkomstig uit het fabricageproces en op ammoniumnitraat en ammoniumnitraatmengsels, enkelvoudige 

ammoniumnitraatmeststoffen en gemengde/samengestelde ammoniumnitraatmeststoffen als bedoeld in de toelichtingen 11 en 12, die van de 

eindgebruiker zijn of worden geretourneerd aan een fabrikant, een installatie voor tijdelijke opslag of een herverwerkingsinstallatie voor herverwerking, 

recycling of behandeling met het oog op een veilig gebruik omdat de stoffen niet langer voldoen aan de specificaties van de toelichtingen 11 en 12;

- meststoffen als bedoeld in de aantekening 10, eerste streepje, en aantekening 11 bij deze bijlage die niet voldoen aan de voorschriften van bijlage III-2 

bij Richtlijn (EG) nr. 2003/2003.

Dit is van toepassing op samengestelde meststoffen op basis van kaliumnitraat (in de vorm van prills of granules) die dezelfde gevaarlijke 

eigenschappen als zuiver kaliumnitraat hebben.

Voor de toepassing van deze bijlage kan opgewaardeerd biogas worden ingedeeld onder rubriek 13 van deel 2 van deze bijlage wanneer het verwerkt 

is in overeenstemming met de toepasselijke normen voor gezuiverd en opgewaardeerd biogas waardoor een kwaliteit gewaarborgd is die overeenkomt 

met die van aardgas, met inbegrip van de hoeveelheid methaan, en het ten hoogste 1% zuurstof bevat.

De hoeveelheden polychloordibenzofuranen en polychloordibenzodioxinen worden berekend aan de hand van wegingsfactoren. Zie bijgaand tabel 

WHO 2005 TEF)

Dit is van toepassing op samengestelde meststoffen op basis van kaliumnitraat (in kristalvorm) die dezelfde gevaarlijke eigenschappen als zuiver 

kaliumnitraat hebben.

Toelichting

Dit is van toepassing op gemengde/samengestelde ammoniumnitraat-meststoffen (een gemengde/samengestelde meststof bevat ammoniumnitraat met 

fosfaat en/of kaliumcarbonaat) die in staat zijn tot zelfonderhoudende ontleding overeenkomstig de VN-goottest (zie Manual of Tests and Criteria, Part 

III, sub-section 38.2) en waarin het stikstofgehalte afkomstig van het ammoniumnitraat.

- 15,75-24,5  gewichtsprocent is en die niet meer dan 0,4% in totaal aan brandbare/organische stoffen bevatten of die voldoen aan de voorschriften van 

bijlage III-2 bij Richtlijn (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 inzake meststoffen

- 15,75 gewichtsprocent of minder en een onbeperkte hoeveelheid brandbare stoffen.

Dit is van toepassing op enkelvoudige ammoniumnitraatmeststoffen en op gemengde/samengestelde ammonium nitraatmeststoffen die voldoen aan de 

eisen van bijlage III-2 bij Verordening (EG) nr. 2003/2003, waarin het stikstofgehalte afkomstig van het ammoniumnitraat.

- hoger is dan 24,5 gewichtsprocent, met uitzondering van mengsels van enkelvoudige ammoniumnitraatmest stoffen en dolomiet, kalksteen en/of 

calciumcarbonaat met een zuiverheidsgraad van ten minste 90%;

- hoger is dan 15,75 gewichtsprocent voor mengsels van ammoniumnitraat en ammoniumsulfaat;

- hoger is dan 28 5 gewichtsprocent, met uitzondering van mengsels van enkelvoudige ammoniumnitraatmest stoffen en dolomiet, kalksteen en/of 

calciumcarbonaat met een zuiverheidsgraad van ten minste 90%.

Dit is van toepassing op ammoniumnitraat en ammoniumnitraat-mengsels waarin het stikstofgehalte, afkomstig van het ammoniumnitraat

- gelegen is tussen 24,5 en 28 gewichtsprocent en die maximaal 0,4% aan brandbare stoffen bevatten;

- hoger is dan 28 gewichtsprocent en die maximaal 0,2% aan brandbare stoffen bevatten.

Dit is ook van toepassing op waterige ammoniumnitraatoplossingen met een ammoniumnitraatconcentratie van meer dan 80 gewichtsprocent.


