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Tweeluik
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Sessie E – REACH

 Praktijkcheck REACH blootstellingsscenario’s 

 REACH Exposure Scenario check: voorbeelden uit de praktijk 

en de ontwikkeling van een vereenvoudigde aanpak 

 Toezicht op Arbo en REACH inzetten voor een gezonde 

werkplek 

Sessie L – SDS en exposure scenario’s (Workshop) – 10 april 

14.15 uur

 Pragmatische aanpak voor het checken van het VIB en ES
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Introductie
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REACH: hoe zat het ook al weer?

 Registratie van stoffen > 1 ton per jaar (productie of import). 

 >10 ton per jaar en geclassificeerd als gevaarlijk: chemisch 

veiligheidsrapport (CSR) + blootstellingsscenario’s (ES)

 ES beschrijft het toegestane gebruik en de operationele 

condities en beheersmaatregelen. 

 Bij toepassing volgens ES is de blootstelling < de 

grenswaarde (DNEL), de RCR = <1. 
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Introductie
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Aansluiting REACH met Arbowet

 De scenario’s zijn generiek in opbouw en zijn vaak worst-

case opgesteld. 

 Hoe verhouden deze scenario’s zich tot de praktijk – wat 

is de kwaliteit ervan?
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Introductie
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Verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd of in uitvoering:
 Proefschrift Landberg (2018)

 Forum enforcement project (2018)

 BAuA - Project F2415: From registration dossier via safety data 

sheet to workplace risk assessment (2017 – 2020)

Vragen:
 Zijn de blootstellingsscenario’s op een kwalitatief goede manier 

opgesteld?

 Bieden ze de benodigde (detail)informatie om veilig te kunnen 

werken?
 Wordt informatie (goed) doorgegeven in de keten
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Landberg (2018)
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Methode

 Drie bedrijven in de chemische sector bezocht

 Blootstellingparameters verzameld die relevant zijn voor het 

doorrekenen van de situaties. 

 Berekening inhalatoire blootstelling met Stoffenmanager® 

6.0, ART 1.5 en ECETOC TRA 3.1. 

 Vergelijking van de blootstelling met de DNEL uit het 

registratiedossier.

 Vergelijking RCR-werkplek waarden met de RCR-dossier 

waarden. 
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Landberg (2018)
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Bevindingen

 Over het algemeen zijn de RCR-dossier waarden veel hoger 

dan de RCR-werkplek waarden.

 Generieke afleiding van RCR-dossier waarden is conservatief.

 De aanwezigheid van meer specifieke werkplekinformatie 

leidt tot lagere blootstellingsschattingen.

 Bedrijven implementeren andere (aanvullende) maatregelen 

dan beschreven in de scenario’s.
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Forum enforcement project
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 Focus op het opstellen, communiceren en implementeren van 

veilig gebruik in de keten.

 Is de informatie in het ES consistent met het 

registratiedossier?

 Specifieke aandacht voor de werknemer en de informatie die 

zij ontvangen.

The Forum for Exchange of Information on Enforcement (Forum) is a network of authorities responsible for 
the enforcement of the REACH, CLP and PIC regulations in the EU, Norway, Iceland and Liechtenstein.
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Forum enforcement project
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Bevindingen
 898 inspecties door 29 EU en EEA landen - 375 

verschillende stoffen

 1435 stoffenchecks uitgevoerd waarvan 38% toegepast 

in een mengsel
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Forum enforcement project
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Bevindingen
 Niet altijd ES voor mengsel opgesteld

 ES niet altijd vertaald naar taal ontvanger

 Over het algemeen wel compliance in de keten – informatie 

wordt doorgegeven. Meestal worden alle ES één op één 

doorgestuurd.
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Forum enforcement project
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Echter, ook significantie kwaliteitsgebreken in dossiers
 Slechte kwaliteit van de data

 Ontbrekende updates (bijv. voor classificatie)

 Ontbrekende/onvolledige ES

 Niet goed gespecifieerde beheersmaatregelen

 Blootstellingsmodellen buiten hun domein gebruikt

 Twijfelachtige blootstellingsschattingen

 In 63% van de gevallen wordt (foutieve) informatie één op één doorgegeven in 

de keten.
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BAuA - Project F2415
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Methode

 Onderzoek naar de aanwezigheid en kwaliteit van informatie tav

risico’s en beheersmaatregelen in het CSR.

 Wettelijke vereisten tav blootstellingsinformatie en 

risicocommunicatie

 Gebruik van blootstellingsmodellen (MEASE, ECETOC TRA, 

Stoffenmanager®) binnen hun geldigheidsdomein
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BAuA - Project F2415
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Bevindingen

 247 CSR beoordeeld (tussenstand), 88 voor geclassificeerde 

stoffen

 Bij 60% van 88 dossiers sprake van gebreken

 Blootstellingsmodel gebruikt buiten het geldigheidsdomein

 Gebruik van verkeerde reductiefactoren voor beheersmaatregelen

 Onvoldoende details over de te gebruiken persoonlijke 

beschermingsmiddelen.
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BAuA - Project F2415
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Bevindingen - bij 60% sprake van gebreken
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Toegift
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Staatssecretaris I&W
 Er zijn 350 compliance checks uitgevoerd op dossiers van NL bedrijven
 NL bedrijf 276 keer hoofdregistrant, 45 keer aangesloten bij consortium 

en 29 keer in een andere hoedanigheid bij dossier betrokken
 Nog 21 dossiers in onderzoek
 Nog 21 dossiers in besluitvormende fase
 121 dossiers: besluit naar het bedrijf gestuurd (dus ECHA was van 

mening dat het dossier tekortkomingen had)
 119 dossiers: gesloten zonder verdere actie (deze waren conform)
 68 dossiers beëindigd om andere reden (omdat de tekortkoming na 

concept-besluit is hersteld, omdat de stof niet meer wordt 
geproduceerd/ingevoerd of om een andere reden).

 Opvolging door ILT  bedrijven passen dossier binnen korte termijn 
aan

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/04/informatie-over-reach-registratiedossiers

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/04/informatie-over-reach-registratiedossiers
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Conclusies
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 ES zijn conservatief opgesteld
 Op de werkplek vaak aanvullende maatregelen

 Informatie wordt wel (goed) doorgestuurd in de keten
 Niet altijd in de juiste taal

 Vaak één op één doorgestuurd (inclusief foutieve informatie)

 Dossier zijn vaak gebrekkig of niet actueel
 Blootstellingsmodel gebruikt buiten het geldigheidsdomein

 Gebruik van verkeerde reductiefactoren voor beheersmaatregelen

 Onvoldoende details over de te gebruiken persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

 Ontbreken van updates of ontbrekende informatie
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