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Inleiding: De Inspectie SZW heeft als taak toezicht te houden op eerlijk, veilig en 

gezond werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Het onderdeel dat zich richt op het 

veilig en gezond werken is het aandachtsgebied van de voormalige ‘Arbeidsinspectie’. Bij 

het toezicht wordt uiteraard de wet- en regelgeving als kader gehanteerd. Voor veilig en 

gezond werken met chemische stoffen zijn twee regelgevingen van toepassing: enerzijds 

de Arbowet en het Arbobesluit en anderzijds de Europese verordening REACH. Toezicht 

op REACH is niet alleen aan de Inspectie SZW voorbehouden, diverse onderdelen vallen 

onder andere toezichthouders. Toezicht op een veilige en gezonde werkplek is wél het 

specifieke domein van het arbo onderdeel van Inspectie SZW. Doel van deze sessie is 

inzicht verschaffen in het samenspel tussen Arbo en REACH.  

 

Methoden en technieken: Inhoud In deze presentatie leggen we uit hoe het toezicht 

geregeld is en hoe de Arbowetgeving en REACH elkaar kunnen versterken. REACH 

genereert veel informatie, o.a. in een veiligheidsinformatieblad (VIB). In het kader van 

deze presentatie kijken we naar situaties waarin in de VIB’s per toepassing een exposure 

scenario (ES) wordt gecommuniceerd. Vanuit de optiek van de Arbowetgeving, kijken we 

echter niet alleen naar de blootstelling tijdens de toepassing waar het ES voor is 

opgesteld, maar we kijken naar de totale blootstelling aan gevaarlijke stoffen van de 

medewerkers als gevolg van andere handelingen of gebruik van andere stoffen. Zoals 

vastgelegd in Arbowetgeving (gebaseerd op Europese OSH regelgeving), dient deze 

blootstelling beheerst te zijn en dient dit in een RI&E te zijn beoordeeld. In de praktijk 

blijkt dat dit op gespannen voet kan staan met het tegelijkertijd voldoen aan REACH 

regelgeving, die vereist dat de maatregelen en condities ter beheersing van de 

blootstelling tijdens de toepassing in overeenstemming zijn met het ES. We onderzoeken 

hoe we hier pragmatische mee om kunnen gaan. Een ander probleem is dat REACH zich 

beperkt tot de chemische stoffen, terwijl op de arbeidsplaats meer risico’s aan de orde 

kunnen zijn die voortkomen uit het gebruik en de beheersing van de chemische stoffen. 

In het kader van de Arbowetgeving moeten we hier ook rekening mee houden. In de 

praktijk betekent het dat je met compliance voor REACH om meerdere redenen niet 

automatische voldoet aan de Arbowetgeving en vice versa.  

 

Conclusie: Conclusie In deze presentatie gaan we in op de beperkingen en 

mogelijkheden van het gebruik van VIB-ES voor de handhaving van een gezonde en 

veilige werkplek op basis van de Arbowetgeving. We gaan ook in op hoe de ES check 

volgens de REACH regelgeving door een pragmatische aanpak zodanig kan worden 



ingezet dat overlap of inconsistentie met de Arbowetgeving wordt voorkomen. Het 

uiteindelijk doel is dat we op een effectieve wijze kunnen toetsen of de werkomgeving 

gezond en veilig is in alle opzichten.  

 

 


