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Inleiding: Binnen het kader van de 2020 SVHC Roadmap (REACH) wordt ernaar 

gestreefd om tegen het jaar 2020 alle Substances of very high concern (SVHC’s) die 

voldoen aan de criteria van REACH Art 57, op de REACH Kandidaatslijst te zetten . Bij de 

selectie van de stoffen wordt geanalyseerd wat de beste optie is voor risicobeheersing. In 

het geval van stoffen waarvoor er een werkgerelateerde zorg is, wordt de afweging 

gemaakt tussen beheersmaatregelen binnen REACH / CLP, zoals classificatie en plaatsing 

op de Kandidaatslijst, en beheersmaatregelen binnen de arbowetgeving, zoals het 

instellen van een bindende of indicatieve grenswaarde. Deze afweging en een advies over 

de meest geschikte optie(s) voor risicobeheersing worden beschreven in een “Regulatory 

Management Options Analysis” (RMOA) document. Een RMOA wordt opgesteld door de 

Europese Commissie of door lidstaten, waaronder Nederland, als hulpmiddel bij de 

besluitvorming over stoffen. Het RIVM heeft in samenwerking met Nederlandse 

arbeidshygiënisten, een aantal van deze RMOA’s opnieuw bekeken, met als doel meer 

inzicht te krijgen in de argumenten die meespelen in de keuze voor beheersmaatregelen: 

wat vinden arbeidshygiënisten, die ervaring hebben met het gebruik van de stof in de 

praktijk, relevante mogelijkheden voor risicobeheersing? Zouden zij dezelfde optie kiezen 

als meest geschikte risicobeheersmaatregel als de RMOA, of juist een andere?  

 

Methoden en technieken: In totaal zijn 14 RMOA’s geselecteerd waarin hoofdzakelijk 

een werkgerelateerde zorg werd geadresseerd. De RMOA's werden bekeken door negen 

Nederlandse arbeidshygiënisten o.b.v. hun ervaringen met het gebruik van de stof in de 

praktijk. Elk van hen bekeek 1 - 3 RMOA's (een totaal van 20 evaluaties) aan de hand 

van een open vragenlijst. Een aantal RMOA’s werd door meerdere arbeidshygiënisten 

bekeken. Ook werd in de RMOA’s door het RIVM gezocht naar eventuele trends in de 

argumentatie en keuze tussen maatregelen onder REACH of Arbowetgeving.  

 

Resultaten: De evaluaties van de arbeidshygiënisten en de analyse door het RIVM 

geven een aantal inzichten in de keuze tussen REACH en Arbowetgeving en de 

samenhang tussen deze twee regelgevende kaders. De resultaten van deze evaluatie 

zullen op het symposium worden gepresenteerd.  



 

Conclusie: RMOA’s zijn van belang voor het plaatsen van stoffen op de Kandidaatslijst. 

Hoewel de RMO analyse altijd een case-by-case proces zal blijven, kunnen de 

bevindingen van deze studie een hulpmiddel zijn bij de beoordeling van stoffen met een 

werkgerelateerde zorg in toekomstige RMOA’s.  

 

Opmerkingen: Voetnoot: SVHC’s zijn CMR stoffen (carcinogenic, mutagenic, and 

reprotoxic), PBT’s (Persistent, bio-accumulating, toxic), vPvB’s (very Persitent, very Bio-

accumulating) en alle stoffen die voldoen aan de criteria van REACH Art 57(f) zoals 

irriterende stoffen (sensitizers), hormonenverstorende stoffen en andere stoffen die een 

gelijkaardig wetenschappelijk aangetoond ernstig risico voor mens en milieu betekenen.  

 

 

 


