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Inleiding: Ieder bedrijf dat chemische producten gebruikt dient daarbij de 

aanbevelingen en richtlijnen voor veilig gebruik zoals aangegeven in het 

veiligheidsinformatieblad (VIB) op te volgen. Voor chemische stoffen (en mogelijk in de 

toekomst ook voor mengsels) kan het VIB Exposure Scenarios (ES) bevatten. In dat 

geval zijn bedrijven volgens de REACH regelgeving (artikel 37) verplicht om na te gaan 

of de eigen toepassing met de daarbij getroffen beschermende maatregelen en condities 

overeenkomt met die zoals beschreven in het ES en zonodig corrigerende acties te 

treffen. Dat blijkt in de praktijk niet eenvoudig: het door het Europees Chemicalien 

Agentschap (ECHA) ontwikkelde systeem om toepassingen te beschrijven ("Use 

Descriptor" systeem) is niet erg inzichtelijk en logisch en ECHA geeft de gebruikers 

weinig ruimte om gemotiveerd af te wijken van wat in het ES staat. Maar ook laat de 

kwaliteit van de ES in VIB’s vaak nog te wensen over.  

Veel bedrijven worstelen met de uitvoering van de ES check. Uit ervaringen blijkt dat de 

ES check ingewikkeld is en veel administratie vergt. Bovendien heeft de ES check geen 

toegevoegde waarde in die situaties waar al een RI&E is uitgevoerd en is aangetoond dat 

het risico beheerst is. In het afgelopen jaar is in overleg met de Inspectie-SZW gewerkt 

aan een pragmatische uitvoering van de ES check.  

In de presentatie zal de problematiek van de ES check volgens de ECHA richtlijnen aan 

de hand van voorbeelden uit de praktijk worden gedemonstreerd. Tevens zal een 

vereenvoudigde en pragmatische aanpak voor het checken van het ES worden 

voorgelegd. Deze aanpak zal in een workshop in dit symposium getest worden.  

 

Methoden en technieken: Tijdens het NVvA symposium van 2018 hebben deelnemers 

al kennis kunnen maken met het checken van Exposure Scenarios aan de hand van een 

aantal voorbeelden uit de praktijk. Toen is ook een eerste voorstel gedaan voor een 

vereenvoudigde uitvoering van deze check. Deze aanpak is daarna besproken met de 

(arbeids)inspectie en op hun verzoek ook gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van 

vertegenwoordigers van senior arbeidsinspecteurs uit EU landen. Hierbij zijn ook 

voorbeelden uit de praktijk uitgewerkt die de knelpunten demonstreren bij uitvoering van 

de check volgens de ECHA richtlijnen. Een verder uitgewerkt voorstel voor een 

pragmatische aanpak is gepresenteerd in de open sessie van het ECHA Enforcement 

Forum in november 2018 en tijdens de Landelijke Stoffendag in december 2018.  



 

Resultaten: De uitgewerkte voorbeelden geven inzicht in de problematiek van het 

checken van Exposure Scenarios volgens de ECHA richtlijnen en suggesties voor de 

aanpassing van die richtlijnen. De voorgestelde vereenvoudigde aanpak van de ES check 

geeft gebruikers een praktisch handvat voor de uitvoering van de check en draagt bij aan 

harmonisatie van de uitvoering.  

 

Conclusie: geen  

 

 

 


