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Inleiding: Onder REACH worden stoffen geregistreerd die worden geproduceerd of 

geïmporteerd in hoeveelheden > 1 ton per jaar. Voor een stof die in hoeveelheden >10 

ton per jaar wordt geproduceerd en die geclassificeerd is als gevaarlijk wordt een 

chemisch veiligheidsrapport opgesteld, inclusief blootstellingsscenario’s. In deze 

scenario’s wordt aangegeven voor welke processen (PROCs) de stof gebruikt mag 

worden, onder welke omstandigheden en met welke beheersmaatregelen. Het gebruik op 

de voorgeschreven manier moet resulteren in een blootstelling die lager ligt dan de 

grenswaarde (DNEL). Dit wordt uitgedrukt in de risk characterization ratio (RCR). Dit 

getal, opgebouwd uit blootstelling / grenswaarde, moet lager zijn dan 1. De scenario’s 

zijn generiek in opbouw en zijn vaak worst-case opgesteld. De vraag is hoe deze 

scenario’s zich verhouden tot de praktijk. In dit kader zijn er verschillende onderzoeken 

uitgevoerd of nog in uitvoering. Er wordt onderzocht of de blootstellingsscenario’s op een 

kwalitatief goede manier zijn opgesteld en de benodigde (detail)informatie bieden om 

veilig te kunnen werken.  

 

Resultaten: • In een studie van Landberg (2018) zijn drie bedrijven in de chemische 

sector bezocht en zijn de blootstellingparameters verzameld die relevant zijn voor het 

doorrekenen van de situaties. De inhalatoire blootstelling is berekend met zowel 

Stoffenmanager® 6.0, ART 1.5 en ECETOC TRA 3.1. De blootstelling is vervolgens 

gedeeld door de DNEL die ook in de blootstellingsscenario’s is opgenomen. De 

resulterende RCR-werkplek waarden zijn vervolgens vergeleken met de RCR-dossier 

waarden. Over het algemeen zijn de RCR-dossier waarden veel hoger dan de RCR-

werkplek waarden. Hieruit kun je opmaken dat de generieke afleiding van RCR-dossier 

waarden een conservatieve insteek heeft, en dat in dit onderzoek de aanwezigheid van 

meer specifieke werkplekinformatie leidt tot lagere blootstellingsschattingen. Blijkbaar 

hebben de bedrijven andere (aanvullende) maatregelen genomen dan beschreven in de 

scenario’s. • Op Europees niveau loopt er een inspectieproject dat zich richt op de 

kwaliteit van veiligheidsinformatiebladen en of de informatie in de blootstellingsscenario’s 

(o.a. beheersmaatregelen) overeenkomt met de opgestelde chemische 

veiligheidsrapporten (REACH-EN-FORCE-5 project). De resultaten hiervan worden in 

kwartaal 4 van 2018 verwacht en zullen in deze presentatie worden gedeeld. • In 

Duitsland wordt door BAuA een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid en kwaliteit 

van risico’s en beheersmaatregelen in het chemisch veiligheidsrapport (CSR). Uit eerste 

analyses van 88 stoffen waarvoor een CSR vereist is blijkt er bij 60% sprake van 

gebreken. Bijvoorbeeld omdat een model is gebruikt buiten het geldigheidsdomein om, er 



verkeerde reductiefactoren zijn gebruikt voor beheersmaatregelen of er onvoldoende 

details zijn gegeven over de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen.  

Landberg, 2018: 

http://portal.research.lu.se/portal/files/37105703/Kappa2017_12_21_a.pdf  

Forum: 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13577/forum_MAWP_14_18_en.pdf/91e5f34b

-b26c-4a34-a30b-e2d3d98f9917  

BAuA: 

https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Essays/article1690.pdf?__blob=publication

File&v=3  
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