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Inhoud

❖Korte voorstelling BIG vzw

❖Hoe controleer je de inhoud van een VIB (met andere 

woorden: waar haal je gevalideerde info)?

❖Link met nationale wetgeving?

❖Hoe vorm je een VIB om tot een werkbaar document voor de 

werknemers? 
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Korte voorstelling BIG vzw

Opgericht in 1979.

• Taak: ontwikkelen & onderhouden van een databank voor 
gevaarlijke stoffen

• Doel: ondersteunen van brandweer en hulpdiensten bij 
interventies door middel van objectieve 
informatieverstrekking

• Inhoud advies: identificatie van een product, gevaren voor 
de mens & milieu, maatregelen die men moet nemen
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Producten BIG

• SDS = veiligheidsinformatieblad

• Werkplekinstructiekaarten = productveiligheidskaarten

• Kaleidos databank
• Een selectie uit onze moederdatabank
• Full version: 22 000 producten in 13 talen
• App voor tablet/smartphone: 5000 producten in 4 talen
• Online versie: 5000 producten in 3 talen, verkorte versie

• Boeken
• WIK-boek = 1155 werkplekinstructiekaarten voor chemiesector
• Brandweerinterventieboek = 1155 interventiekaarten
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Diensten BIG
• Emergency Response Service

• Informatieverstrekking bij 
noodgeval/interventie

• 24/7 - wereldwijd – alle talen

• Consultancy service
• Transportadvies (DGSA)
• REACH/CLP/BPR

• Opleiding (bij ons of op locatie)

• Data provider (Integratie van BIG-data in uw 
beheersysteem)

• Productregistratie in verschillende Europese landen
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Situering problematiek vóór CLP/REACH

Micha Richter – The New Yorker 6



Het was de bedoeling dat er door de invoering van CLP en REACH meer 
eensgezindheid zou zijn over de indeling van gevaarlijke producten 
aangezien producenten/importeurs hun data moesten delen.

De praktijk wijst uit dat dit niet altijd het geval is:
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Stof Number of Aggregated Notifications
(C&L ECHA)

Aceton 76

Ethanol 53

Benzeen 38

Formaldehyde 75

Correctheid indeling



Hoe weet je nu wat zeker juist is (of beter: wat zeker niét juist is)?

Volgorde bij het nakijken van de indeling van een gevaarlijk product (in 
Europa):

1. Annex VI CLP (minimumclassificatie volgens de meest recente ATP: 
https://echa.europa.eu/nl/regulations/clp/legislation)

2. REACH-registratiedossier (https://echa.europa.eu/nl/information-on-
chemicals/registered-substances)

3. Classification & Labelling (https://echa.europa.eu/nl/information-on-
chemicals/cl-inventory-database)
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Correctheid indeling



Formaldehyde volgens Annex VI van CLP
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Voor bepaalde gevarenklassen, o.a. acute toxiciteit, komt de indeling 
overeenkomstig de criteria van Richtlijn 67/548/EEG niet rechtstreeks 
overeen met de indeling in een gevarenklasse en -categorie 
overeenkomstig CLP. In dat geval wordt de indeling in deze bijlage als 
minimumindeling beschouwd.

Wanneer een minimumindeling voor een categorie geldt, is dat in de 
kolom „Indeling” in tabel 3 met * aangegeven.

Deze * dienen weggewerkt te worden aan de hand van de relevante 
cijferwaarden (LD50/LC50-waarden).
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Formaldehyde volgens Annex VI van CLP
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Formaldehyde volgens C&L
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Diwaterstofmonoxide volgens C&L
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C&L-inventaris

Deze inventaris bevat indelings- en etiketteringsinformatie van 
fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde 
stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in 
opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en 
bijgewerkte kennisgevingen.

In theorie moet elke indeling van een gevaarlijk product op z’n minst in 
deze lijst opgenomen zijn.

Maar: deze lijst wordt opgevuld door de industrie zelf en wordt niet 
gecontroleerd/gevalideerd door ECHA!



FAQ ECHA (0263): If a substance is subject to harmonised
classification, do I have to classify it for the hazards which are not 
covered by the entry in Part 3 of Annex VI?

Yes, you do.
A substance, which is listed on Annex VI, must be classified in 
accordance with the entry in Part 3 of Annex VI. Furthermore, the 
manufacturer, importer or downstream user of such a substance has 
to carry out a self-classification for those hazard classes or 
differentiations where no harmonised classification is contained in 
the entry in Part 3 of Annex VI. (…)
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Minimumclassificatie versus uitgebreide classificatie



Minimumclassificatie ethanol in Annex VI van CLP:

Uitgebreide classificatie volgens REACH-registratiedossier:
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Minimumclassificatie versus uitgebreide classificatie
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Invloed van nationale wetgeving (ethanol)

SZW (wijzigingsdatum 07-07-2020)

Werkgevers zijn verplicht hun medewerkers tegen blootstelling aan CMR-
stoffen te beschermen. CMR-stoffen zijn kankerverwekkend en/of 
mutageen en/of giftig voor de voortplanting. Het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid publiceert ieder halfjaar een bijgewerkte lijst 
met CMR-stoffen in de Staatscourant.

Op de SZW-lijst staan stoffen en processen die door de EU ingedeeld zijn 
als CMR. Ze zijn opgenomen in bijlage VI van de CLP-Verordening. De 
SZW-lijst is aangevuld met stoffen die de Gezondheidsraad heeft 
ingedeeld als kankerverwekkend of giftig voor de voortplanting.
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Invloed van nationale wetgeving (ethanol)

Zie ook verder bij DNEL oraal…



Grenswaarden versus DNEL/PNEC
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❖ Arbeidsblootstellingsgrenswaarden:
❖ Wettelijk bepaald door de overheid
❖ Landspecifiek (indien beschikbaar)
❖ Voor concentraties in de lucht

❖ DNEL/PNEC:
❖ Bepaald door de industrie
❖ Gelden voor gans Europa
❖ Voor verschillende opnamewegen 

(oraal/dermaal/inhalatie)
❖ Voor arbeiders, grote publiek en milieu



• DNEL: Derived No Effect Level (humane toxiciteit)

• PNEC: Predicted No Effect Concentration (milieu)

• RCR = Risk Characterization Ratio

• RCR >1: blootstelling te hoog

• RCR<1: ok

• RCR liefst kleiner dan 0,8

Risicokarakterisatie
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• DNEL: op basis van LO(A)EL/NO(A)EL
– LO(A)EL: lowest observed (adverse) effect level

– NO(A)EL: no observed (adverse) effect level

• PNEC: wordt bepaald op basis van LO(A)EC/NO(A)EC
– LO(A)EC: lowest observed (adverse) effect concentration

– NO(A)EC: no observed (adverse) effect concentration

Aandachtspunten bij DNEL/PNEC/blootstelling
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DNEL oraal ethanol grote publiek

By the way: 87 mg/kg/dag = 



Aandachtspunten bij DNEL/PNEC/blootstelling
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• Bestaande modellen om blootstelling te berekenen:
– https://www.chemsafetypro.com/Topics/CRA/Overview_of_Exposure

_Assessment_Tools_for_Chemical_Risk_Assessment.html

– https://echa.europa.eu/documents/10162/23047722/r_14_caracal_e
n.pdf/18442141-4b1a-41cb-b2eb-c619aae9fcb5

• Maar: afhankelijk van welk model je kiest kan het zijn dat je 
andere resultaten bekomt!

https://www.chemsafetypro.com/Topics/CRA/Overview_of_Exposure_Assessment_Tools_for_Chemical_Risk_Assessment.html
https://echa.europa.eu/documents/10162/23047722/r_14_caracal_en.pdf/18442141-4b1a-41cb-b2eb-c619aae9fcb5
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DNEL oraal ethanol grote publiek

Moraal van het verhaal: het hele verhaal van DNEL’s, PNEC’s
en blootstellingsbeoordeling is voor een groot deel 
berekend en/of beredeneerd en is dus afhankelijk van de 
kennis en de deskundigheid van de opstellers.

Voor meer info: 
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/110001001.pdf

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/110001001.pdf


Grenswaarden
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• Elk land heeft meestal zijn eigen nationale grenswaarden, maar hoe kom je 
die te weten?

• BIG volgt volgende landen op:
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Enkele probleemgebieden met opnemen van grenswaarden:

• Updaten (de meeste grenswaarden krijgen een jaarlijkse update)

• Taalproblematiek (de meeste grenswaarden verschijnen enkel in de 
taal van het land van uitgifte):

– Hongaars: Ezüst oldható vegyületei (Ag-re számítva) = 
oplosbare zilververbindingen (als Ag)

– Bulgaars: Алуминий (метален прах и оксиди) респирабилна 
фракция = Aluminium (metalen poeders en oxides) 
inhaleerbare fractie

Grenswaarden
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Ter info: grenswaarde ethanol België = 1907 mg/m3

Afwijking grenswaarden-DNEL

Ethanol:



Van VIB naar WIK

VIB verplicht op basis van Verordening EU nr. 1907/2006 
(REACH) art. 31:

• Voor alle gevaarlijke stoffen en mengsels

• Specifieke inhoud en lay-out vastgelegd in Bijlage II
(Verordening 2020/878)
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WIK

Bepaald in:

• BE: Codex over het welzijn op het werk + Welzijnswet

• NL: Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

• Richtlijn 98/24/EU (betreffende de bescherming van de 
gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's 
van chemische agentia op het werk)

• Verordening EU nr. 1907/2006 (REACH) art. 35
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WIK

Verordening EU nr. 1907/2006 (REACH) art. 35:

“Werknemers en hun vertegenwoordigers krijgen van hun 
werkgever toegang tot de overeenkomstig de artikelen 31 en 
32 verstrekte informatie over de stoffen of mengsels die zij bij 
hun werk gebruiken of waaraan zij bij hun werk kunnen 
worden blootgesteld.”
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SDS              versus               WIK
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SDS              versus               WIK

Uitgebreid (16 rubrieken) 

Complex

Kennis nodig

Max. 2 pagina’s

Eenvoudig

Minder voorkennis nodig
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WIK

Werkgever is verplicht om voorlichting en onderricht te geven 
aan werknemers over het werken met chemische producten.

• Geen specifiek document of specifieke lay-out

• Bruikbare en leesbare informatie over het product 

• Basisinfo: risico’s, PBM’s en preventieve maatregelen

• Rekening houdend met de info uit het registratiedossier
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WIK

Voor een klant hebben we wik’s uitgewerkt die specifiek 
afgestemd zijn op de mogelijke blootstelling aan het product 
en de manier waarmee met het gevaarlijk product gewerkt 
wordt:

❖ Laden en lossen

❖ Controlekamer

❖ Reinigen reactor
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WIK

De wik’s:

❖ houden op die manier rekening met de mogelijke blootstelling

❖ passen de PBM’s aan aan de werksituatie

❖ geven weer wat de RCR is door te kijken hoe de blootstelling 
zich verhoudt tot het LOC (level of concern: dit is meestal de 
DNEL maar kan bv. ook een bedrijfsspecifieke 
arbeidsblootstellingsgrenswaarde zijn)
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WIK – laden en lossen
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WIK – laden en lossen
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WIK - controlekamer
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WIK - controlekamer
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WIK – reinigen reactor
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WIK – reinigen reactor
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