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Inleiding: Iedere arbeidshygiënist heeft er inmiddels wel mee van doen gehad: 

Exposure Scenarios (ES) als aanhangsel aan het Veiligheids Informatie Blad (VIB). Als 

ES’sen zijn toegevoegd aan het VIB, zijn  bedrijven volgens de REACH regelgeving 

verplicht om te voldoen aan de maatregelen en condities in het voor hun werkzaamheden 

van toepassing zijnde ES.  In de praktijk betekent dit dat moet worden nagegaan of de 

eigen toepassing met de daarbij getroffen beschermende maatregelen en condities 

overeenkomt met die zoals beschreven in het ES. Dit wordt de REACH Use Compliance 

Check (RUCC) genoemd. Vrijwel alle bedrijven en daarmee ook arbeidshygienisten 

worstelen met de uitvoering ervan. Dat komt enerzijds omdat het door het Europees 

Chemicalien Agentschap (ECHA) ontwikkelde systeem om toepassingen te beschrijven 

("Use Descriptor" systeem) niet erg  inzichtelijk en logisch is. Verder geeft ECHA de 

gebruikers weinig ruimte om gemotiveerd af te wijken van wat in het ES staat. 

Anderzijds laat de kwaliteit van de ES’sen in VIB’s vaak nog te wensen over. In de 

afgelopen jaren zijn door bedrijven en adviesbureau’s systematieken ontwikkeld en 

(deels) geimplementeerd om deze check uit te voeren en is er enige ervaring met de 

uitvoering van de check opgedaan. 

 

Methoden en technieken: In januari/februari 2018 wordt een bijeenkomst 

georganiseerd met enkele arbeidshygiënisten uit de werkgroep Arbeidshygiene van de 

VNCI om de in diverse bedrijven toegepaste RUCC methoden te presenteren en te 

bespreken. Dit moet bij voorkeur leiden tot consensus over de uitvoering van de check 

maar in ieder geval tot het formuleren van suggesties hoe om te gaan met veel 

voorkomende problemen bij de uitvoering ervan. Het materiaal uit deze bijeenkomst zal 

worden ingezet voor een workshop over de uitvoering van de RUCC. In de workshop zal 

kort het kader voor het uitvoeren van de checks worden beschreven. Vervolgens zal de 

deelnemers gevraagd worden om in groepen de check uit te voeren op één of twee 

voorbeeld ES’sen uit de praktijk. Afsluitend zullen de ervaringen van de deelnemers 

alsook suggesties voor hoe om te gaan met typische problemen bij de uitvoering van de 

check worden besproken. 

 

Resultaten: Deelnemers aan de workshop doen kennis en enige ervaring op met 

methoden/aanpakken om REACH Use Compliance Checks uit te voeren. Deelnemers 

beschikken over handvatten om om te gaan met typische problemen die zich voordoen 

bij de uitvoering van de check. 

Conclusie: Geen 

Opmerkingen: Aantal deelnemers aan de workshop: max 25 


