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Inhoud abstract: Met de invoering van REACH is ook het instrument ‘autorisatie’ 

ingevoerd om substitutie van zeer zorgwekkende stoffen (substances of very high 

concern, SVHC) te stimuleren en waar vervanging nog niet mogelijk is, de risico’s van 

deze stoffen te beheersen. In het kort houdt autorisatie in dat de stoffen niet meer 

gebruikt mogen worden, tenzij voor dat gebruik toestemming is verleend door de 

Europese Commissie. Om die toestemming te krijgen, moeten bedrijven een 

aanvraagdossier indienen waarin beschreven staat hoe de stoffen gebruikt worden, 

waarom vervanging (nog) niet mogelijk is, welke blootstelling van mens en milieu bij het 

gebruik kan optreden en welke beheersmaatregelen genomen zijn om deze te beperken. 

De dossiers worden beoordeeld door verschillende comités bij ECHA. Indien nodig kunnen 

zij aanvullende maatregelen voorstellen. Na verlening van de autorisatie moeten de 

gebruikers de stof gebruiken in overeenstemming met de blootstellingsscenario’s uit het 

aanvraagdossier en eventuele extra maatregelen.  

De stoffen waarvoor de autorisatieverplichting geldt zijn opgenomen in een bijlage van 

REACH. Hierin kunnen zowel milieugevaarlijke stoffen als stoffen die een gevaar vormen 

voor de menselijke gezondheid, waaronder CMR-stoffen, worden opgenomen. De 

Arbowetgeving geeft ook voorschriften voor het werken met gevaarlijke stoffen, en voor 

carcinogene en mutagene stoffen gelden daarbij zwaardere verplichtingen dan voor 

andere stoffen. Daarbij kan men zich afvragen of bij het gebruik van een 

autorisatieplichtige (CMR-)stof volgens de blootstellingsscenario’s ook voldaan wordt aan 

de Arbowetgeving.  

In deze presentatie wordt een algemene vergelijking gegeven van de verplichtingen die 

in beide wetten gelden. Daarnaast wordt voor vijf autorisaties nader bestudeerd of 

hiermee ook voldaan wordt aan de Arboverplichtingen voor de betreffende stof. 

Belangrijke aspecten daarbij zijn de vervangingsplicht, de grenswaarde versus de 

DNEL/DMEL en de arbeidshygiënische strategie. De vijf autorisaties zijn zodanig gekozen 

dat verschillende stoffen en verschillende typen autorisaties langskomen. Uit de 

vergelijking volgen aandachtspunten voor zowel de opstellers als de beoordelaars van de 

autorisatiedossiers. In de presentatie wordt ook ingegaan op de rol die 

arbeidshygiënisten daarbij kunnen spelen.  

 


