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Aanleiding en doel onderzoek
● Autorisatie is een belangrijk instrument onder REACH
● Kost veel tijd, geld en inzet van bedrijven, comités en EC
● Bij sommige autorisaties lijkt sprake te zijn van hoge blootstelling
● Als EC toestemming geeft zou eigenlijk aan alle wetten voldaan 

moeten zijn

● Onderzoeken of bij de REACH-processen voldoende rekening wordt 
gehouden met de Arbowetgeving

● Bewustwording bij betrokken partijen

● In opdracht van Ministerie van SZW
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Aanpak
1. Vergelijking wettelijke vereisten
2. Literatuur, ervaringen o.a. uit RAC AfA* werkgroep (op hoofdlijnen)
3. Nadere toets voor selectie van autorisaties

● Vergelijking met Nederlandse Arbowetgeving
● Focus op stoffen met gevaar voor gezondheid (bv CMR)
● Aandachtspunten:

- Algemeen
- Beoordeling van de blootstelling
- Substitutie
- Maatregelen

* RAC = Risk Assessment Committee (van ECHA)
AfA = Application for Authorisation, autorisatieaanvraag
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Algemeen
+ Autorisatieplichtige stoffen zijn Substances of Very High Concern 

(voor mens en/of milieu), deze moeten uitgefaseerd worden en 
verdienen ook veel aandacht 

+ Autorisatie geeft veel inzicht in hoe en waar de stoffen gebruikt 
worden

+ Beoordelingsproces bevordert harmonisatie door heel Europa

± Soms wel erg veel aandacht voor één stof (van de vele die ook 
gevaarlijk zijn)

– Complex proces (maar zou moeten meevallen als bedrijf volledig 
voldoet aan Arbowet voor CM-stoffen)
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Beoordeling van de blootstelling
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REACH AfA Arbo
Alleen Annex XIV stof Alle stoffen
Alleen effecten in Annex XIV Alle effecten
DNEL of dosis-effectrelatie (geen 
wettelijk maximaal restrisico)
- door RAC bepaald

Grenswaarde, soms 
risicogebaseerd
- publiek of privaat

Bepaalde toepassingen of stadia 
uitgezonderd van autorisatie

Iedere blootstelling telt

Corrigeren voor frequentie 
toegestaan

Daggemiddelde blootstelling, 
reasonable worst case



Beoordeling van de blootstelling
● REACH AfA: beoordeling vaak incompleet

- vaak combinatie modellen (TRA/ART) en metingen 
- vaak weinig metingen (1-2 per scenario) (en metingen vaak van

na plaatsing op Annex XIV)
- geen verantwoording of modellen geschikt zijn voor situatie

bv DEHP in PVC-matrix
● Biomonitoring vaak gebruikt ter ondersteuning
● Kwaliteit dossiers in loop der jaren verbeterd
● RAC vraagt vaak om aanvullende metingen gedurende looptijd 

autorisatie
● Naleving van OEL geen criterium bij autorisatie, voor internationale 

applicaties ook niet altijd makkelijk te controleren
● RAC berekent wel combinatie-blootstelling
● Beoordeling lijkt vaak ook onvoldoende om aan Arbowet te voldoen; 

uit inspecties blijkt dat veel bedrijven geen complete RI&E hebben
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Substitutie
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REACH AfA Arbo
Sociaal-economische analyse CM-stof: technische haalbaarheid

Overig: redelijkerwijs
Analyse van alternatieven en
Substitutieplan

Reden gebruik CM-stof in RI&E

Consultatieperiode



Substitutie
● 2e REACH Review: autorisatie is stimulans voor substitutie
● Vanwege kosten en beoordelingsproces geen autorisatieaanvraag 

als substitutie mogelijk is
● Lopende discussie: alternatieven voor aanvrager of voor de 

maatschappij?
Bv loodchromaten, verchroomde plastic dopjes parfumflesjes

● Bridging applications: hoe uitgebreid is vóór autorisatieplicht 
gezocht naar vervanging?
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Maatregelen
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REACH AfA Arbo
Arbeidshygiënische strategie 
(Annex/guidance)

Arbeidshygiënische strategie

RAC kan vooraf aanvullende 
maatregelen adviseren

(In NL) alleen controle achteraf

Consultatieperiode



Maatregelen
● Over het algemeen voldoen exposure scenario’s bij autorisaties aan 

arbeidshygiënische strategie
● Bij upstream autorisaties bepaalt de aanvrager de maatregelen voor 

de gebruikers
● Bij grotere aanvragen soms toch verschillen tussen gebruikers
● Geschiktheid van maatregelen moeilijk te controleren van papier
● Handhaving belangrijk om praktijk te controleren
● Soms nieuw te installeren maatregelen voor sunset datum; waarom 

zijn deze niet reeds geïnstalleerd op grond van Arbowetgeving? 
● Aanpassen van exposure scenario’s onder huidige regelgeving 

moeilijk
● RAC maakt nu meer vergelijkingen tussen aanvragen
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Conclusies
● Autorisatie geeft veel inzicht waar en hoe stoffen gebruikt worden
● Autorisatie is een belangrijke impuls voor substitutie
● Autorisatiedossiers niet altijd van hoge kwaliteit, er zit wel een 

stijgende lijn in
● Bij slechte kwaliteit dossiers voldoet men waarschijnlijk ook niet 

aan Arbowetgeving 
● Naleving grenswaarden blijft een aandachtspunt bij autorisaties
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Hoe verder?
● Europees inspectieproject REACH-en-Force 9 over autorisaties; hoe 

is de naleving in de praktijk?
● Update REACH wetsteksten: bevindingen uit dit onderzoek worden 

ingebracht als onderwerpen

● Arbeidshygiënisten: wat kunnen wij leren van autorisatieproces om 
ook de naleving bij andere stoffen te verhogen?
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