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Inleiding: Bedrijven moeten zich tot het uiterste inspannen om kankerverwekkende en 

mutagene stoffen te vervangen. Dit staat zowel in de arboregelgeving als in de 

milieuregelgeving. De regelgeving stelt, dat CM-stoffen vervangen moeten worden als dit 

technisch uitvoerbaar is. Maar hoe ver gaat dat? Welke “inspanningen” moet een bedrijf 

dan precies verricht hebben? Welke vragen moeten ze stellen? En aan wie? Is het 

verstandig om alleen Stof A door Stof B te vervangen, of kun je beter meteen het hele 

productieproces opnieuw bekijken? Wat betekenen “oppervlakkige vervanging”, 

“functionele vervanging” en “betreurenswaardige vervanging” ? Kunnen we het hier als 

vakgenoten over eens worden? We zijn benieuwd naar je mening hierover, en gaan 

graag in gesprek!  

 

Methoden en technieken: Waar gaan we het over hebben? Inspectie SZW heeft een 

hulpmiddel voor bedrijven - en inspecteurs - gemaakt dat houvast biedt bij deze vragen. 

Het is een checklist met een aantal vragen die een bedrijf zichzelf kan stellen. Deels 

betreffen die de inhoud: is vervanging mogelijk, en aan welke aspecten moet daarbij 

worden gedacht? En deels gaan ze over welke inspanningen een bedrijf verricht moet 

hebben om tot vervanging te komen. We zijn van plan om een dergelijk hulpmiddel 

uiteindelijk op te nemen in de Zelfinspectie Gevaarlijke Stoffen. Maar voor het zover is, 

willen we de conceptversie onderwerpen aan een consultatieronde. Een eerste ronde 

wordt gehouden op de Landelijke Stoffendag op 12 december 2018. De tweede ronde, 

specifiek voor arbeidshygiënisten, willen we graag op het NVvA-congres uitvoeren. Met 

als vragen: - Is hier behoefte aan bij bedrijven? - En bij adviseurs/ arbeidshygiënisten? - 

Is de opzet werkbaar/ behulpzaam? - Vragen of onduidelijkheden? - Opmerkingen bij de 

reikwijdte (zijn er onderdelen die “te ver” gaan?). - Heeft men zelf ook voorbeelden van 

checklists of andere hulpmiddelen?  

 

Resultaten: Vorm Een korte introductie over de aanleiding om CM-stoffen te vervangen. 

En dat er diverse vormen van vervanging bestaan: het zoeken van een andere chemische 

stof, een lager gehalte in product, het aanpassen van de ‘vorm’ van de stof (van poeder 

naar granulaat b.v.), maar ook: een proces of product aanpassen, of een proces 

overbodig maken. Vervolgens een ‘demo’ van de concept checklist. Tenslotte – aan de 

hand van de bovenstaande vragen – een discussie met de deelnemers.  

 


