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Inleiding: Als een bedrijf een chemisch product koopt waar gevaarlijke stoffen in zitten, 

dan zit daar een veiligheidsinformatieblad (VIB) bij. En in sommige gevallen (meestal wel 

bij stoffen en (nog) niet bij mengsels), zitten daar Exposure Scenario’s bij. Er is de 

laatste tijd veel aandacht voor de kwaliteit van zowel de VIB’s als de Exposure 

Scenario’s. Er worden dan ook steeds meer inspecties uitgevoerd, waarbij wordt 

gecontroleerd of de VIB en Exposure Scenarios in orde zijn. Om bedrijven te helpen met 

het controleren van de kwaliteit van het VIB heeft de inspectie samen met sector 

organisaties de VIB check ontwikkeld (http://www.vib-check.nl/). Om na te gaan of de 

Exposure Scenarios kloppen, kijken de inspecteurs naar wat er in het registratiedossier 

van de stof staat. Maar dan, een bedrijf moet ook controleren of wat in een exposure 

scenario staat overeenkomt met de praktijk. Dat staat in artikel 37 van de REACH 

wetgeving. En als het niet overeenkomt, moeten er stappen worden ondernomen. En dat 

is nog niet zo eenvoudig. De REACH vocabulaire is niet bekend, er is overlap met de 

Arbowet, en de kwaliteit van Exposure Scenarios is nog niet altijd goed. Bedrijven gaan 

verschillend om met de ES check. Door middel van de ervaringen van de workshop en 

ook die van vorig jaar willen we graag vaststellen welke elementen wel te controleren en 

dus ook te handhaven zijn en wat als “good practice” aangenomen kan worden.  

 

Methoden en technieken: Tijdens het NVvA symposium van 2018 is door deelnemers 

van de workshop al van een aantal stoffen de Exposure Scenarios beoordeeld. In de 

periode daarna zijn gesprekken gevoerd met de inspecties en ook is een pragmatische 

aanpak gepresenteerd door DOW bij de open sessie van het ECHA enforcement FORUM 

op 14 november 2018. Deze workshop is een vervolg op de workshop van vorig jaar, met 

inachtneming van de verder ontwikkelde visies.  

 

Resultaten: Deelnemers aan de workshop beoordelen in groepjes een VIB met Exposure 

Scenarios. Een vereenvoudige aanpak zal kort gepresenteerd worden. Als uitkomst hopen 

we inzicht te krijgen of de voorgestelde vereenvoudigde aanpak in de praktijk bruikbaar 

is en waar deze aanpak mogelijk verbeterd of bijgesteld kan worden. De veileigheid en 

gezondheid van werkenemer en milieu staat hierbij uiteraard voorop. Resultaten zullen 

ook gecommuniceerd worden naar de Exposure Scenario Werkgroep van CEFIC.  
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