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Inleiding: Inleiding CMR- en bepaalde milieugevaarlijke stoffen kunnen horen tot de 

groep van zeer zorgwekkende stoffen( ZZS). Eén van de doelstellingen van REACH is het 

geleidelijk verminderen van het gebruik van deze stoffen. Hiervoor is onder andere het 

autorisatie proces in het leven geroepen. In deze sessie wordt nader ingegaan op hoe dit 

proces werkt, en worden de specifieke arbeidshygienische elementen die hierbij een 

belangrijke rol spelen, nader toegelicht.  

Methoden en technieken: Inhoud (eerste deel) Bedrijven die gebruik maken of op de 

markt brengen van ZZSstoffen hebben mogelijkerwijs hiervoor een autorisatie nodig. Het 

doel van de autorisatie is ervoor te zorgen dat de risico's van die stoffen goed worden 

gecontroleerd en dat deze geleidelijk worden vervangen door geschikte alternatieven of 

technologieën, wanneer deze economisch en technisch levensvatbaar zijn.  

Een belangrijk onderdeel van de autorisatieaanvraag is het aanleveren van diverse 

beoordelingsrapporten waaronder het zgn. Chemical Safety Report (CSR). Hierin moeten 

de relevante blootstellingsscenario met bijbehorende operationale condities (OCs) en 

risicobeheersmaatregelen (RMM's) beschreven worden voor alle voorkomende 

werkzaamheden met die stof. De CSR bevat daarnaast ook een evaluatie van de 

blootstelling en een risicokarakterisatie voor het aangevraagde gebruik van die stof. Een 

arbeidshygiënische onderbouwing is hierbij fundamenteel. De mogelijke 

autorisatieverlening wordt mede bepaald door de beoordeling van het Comité 

risicobeoordeling (RAC-ECHA) over het CSR rapport, welke in grote mate gebaseerd is op 

arbeidshygiënische criteria, zoals de representativiteit van de blootstelling schatting en 

de geschiktheid en efficiencie van de beschreven OCs en RMMs. Voor het verlenen van de 

autorisatie kunnen bepaalde condities en monitoring programa’s vereist worden. Tijdens 

de presentatie zullen diverse elementen van de CSR raporten en de RAC beoordelings 

criteria vanuit een arbeidshygiënisch oogpunt nader besproken worden, mede aan de 

hand van een aantal voorbeelden.  

 

Conclusie: Conclusie In dit deel van deze sessie wordt een overzicht gegeven over het 

autorisatie proces onder REACH en de arbeidshygienische criteria die van belang zijn in 

de verschillende fase van dat proces. Na afloop van de tweede deel van deze sessie is er 

ruimte om in te gaan op vragen uit de zaal en mogelijkerwijs zijn er thema’s waarover 

nader gediscussieerd kan worden.  

 

Opmerkingen: Deze presentatie vormt samen met de presentatie van Monique 

Waegemaekers met subtitel "Toezicht op autorisatie " de sessie "Naar een toekomst 

zonder zeer zorgwekkende stoffen!  


