
Verslag

Verslag bijeenkomst Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) in samenwerking met de 
Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) 

-
ment dat inmiddels in vele landen gebruikt wordt als het 

producten te communiceren naar gebruikers. Met de komst 
van REACH is de verantwoordelijkheid voor het aanleveren 

neergelegd. Fabrikanten en importeurs dienen te beoorde-

de geldende wetgeving en hoe dienen we dit correct te 
implementeren? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen en 

ECHA, lidstaten, …)?

Vaak zien we dat voor mengsels of minder courante zuivere 
producten de info omtrent de blootstellingsbeheersing op 

-
stellingsbeheersing op het VIB waard? Hoe goed zijn deze 
dossiers? Wat zijn de knelpunten?  En hoe vorm je zo’n VIB 
om tot een hanteerbaar document voor de werknemers? 

Als inleiding werd door Renske Beetstra, werkzaam in het 

 

ketenbenadering van Reach, met als doel een hoog bescher-

-

werkelijkheid is veel complexer). Hierbij werd benadrukt 

doorgegeven wordt voor een veilig eindgebruik, maar dat 

in de keten moet worden doorgegeven.

-
ve van de resultaten van de chemische veiligheidsbeoorde-
ling die de registrant maakt.

Een VIB hoort te worden geleverd bij de eerste levering en 
na wijzigingen bij:

-
ten

 

beheersmaatregelen nemen om gevaren en risico’s op 
de werkvloer te beheersen) 

-

aan de leverancier
 

-

onderdeel van de chemische veiligheidsbeoordeling. Die 

-
bruiksomstandigheden en benodigde beheersmaatregelen 

opsteller voegt relevante scenario’s als bijlage bij VIB toe, 
en leveranciers lager in de keten moeten ervoor zorgen 
dat relevante info in de keten doorgegeven wordt. Voor 
mengsels kan een apart scenario worden opgesteld, maar 

De ontvanger moet checken of zijn gebruik eronder valt en 
of hij voldoet aan het scenario. Als het gebruik niet gedekt 
wordt door een blootstellingsscenario, of als er afwijkingen 

-  leverancier vragen om een nieuw scenario (hiervoor moet 
-

-  het gebruik aanpassen zodat het wel onder het scenario 
valt (vbv. extra beheersmaatregelen op de werkvloer 

-  eigen scenario opstellen (downstreamuser beoordeling) 
en dit melden aan ECHA.

Belangrijk hierbij te vermelden is dat ECHA niet rechtstreeks 



in voor deze taak, maar er is ook een belangrijke rol voor 

onvolledig is, moeten ze dit doorgeven aan de leverancier.

-
kelingen, waaronder allereerst de wijzigingen in bijlage II 

in het VIB moet komen zijn onder andere de unique formula 

over hormoonverstorende eigenschappen.

-
lingsscenario’s vaak erg technisch zijn, en dat de kwaliteit 

-

toe wat ECHA, industrie en lidstaten van plan zijn om dit te 

Meermaals en als conclusie van de eerste sessie wordt 

-
schiktheid risicobeheersmaatregelen dienen te melden 

de belangrijkste conclusie uit de inleidende sessie van deze 
bijeenkomst met als afsluitende vraag ‘Wat kunnen Arbo-
professionals doen?’.

-  Vraag de laatste versie van VIB op
-  Indien VIB of nieuwe versies niet geleverd worden, meld 

-
deling voor de werkplek)

-  Vraag waar nodig een nieuwe ES aan de leverancier
-  Meld onjuiste info aan de leverancier (vbv. niet vermelde 

-

Frank Pelgroms, BIG, 
worden de aandachtspunten en valkuilen bij interpreteren 
van een VIB bekeken. Hoe controleer je de inhoud van een 

wetgeving? 

-
schetst. Het is de bedoeling dat door de invoering van CLP 
en REACH meer eensgezindheid zou zijn over de indeling van 

moeten indelen en hun testgegevens moeten delen met 

is. Voorbeelden van formaldehyde, ethanol, en anderen 
worden uitgebreid toegelicht.

dienen geanalyseerd te worden. Hoe weet je nu wat zeker 
juist is? Of beter: Wat zeker NIET juist is?

Onderstaande volgorde dient toegepast te worden:

deze lijst wordt opgevuld door de industrie zelf en niet 

 
-
-

sessie: formaldehyde, diwaterstofmonoxide en ethanol.

-

4!
 
Ethanol wordt bijkomend als voorbeeld aangehaald om de 

Werkgevers zijn verplicht hun medewerkers tegen bloot-

Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Nederland publiceert 

Staatscourant.

ingedeeld zijn als CMR. Ze zijn opgenomen in bijlage VI van 

-

Als we het voorbeeld nemen van de indeling van ethanol, 
dan zien we dat de SZW-lijst REACH tegenspreekt.

We stellen hierbij ons de vraag ‘Wat is de veilige waarde 
-

PNEC, bepaald door de industrie en geldig voor heel Europa.

en blootstelling worden toegelicht.

model je kiest kan het zijn dat je andere resultaten krijgt. 

Het hele verhaal van DNEL’s, PNEC’s en blootstellingsbeoor-

de opstellers. 
 
Als laatste aandachtspunt  bekijken we de grenswaarden als 



grenswaarden, maar hoe kom je die te weten? BIG volgt 
verschillende landen op (Zweden, USA, Hongarije, Finland, 
Frankrijk, België, Nederland, …)

-  Updaten: de meeste grenswaarden krijgen een jaarlijkse 
update

Ezüst oldható vegyületei (Ag-re számítva) = oplosbare 
zilververbindingen (als Ag)

 
Naast het toelichten van de aandachtspunten en valkuilen 
bij interpreteren van een VIB, werd kort aangehaald hoe je 
een VIB tot een werkbaar document voor de werknemers 
op de werkvloer omvormt.

Een voorbeeld wordt getoond hoe WIK’s uitgewerkt werden 

product en de manier waarop met het gevaarlijke product 
gewerkt wordt (laden en lossen, controlekamer, reinigen 
van de reactor).

Als 3de spreker werd Mark Meesters, manager Hazard 

hierbij het VIB als centraal document voor gevarencommu-

tussenproducten vallen wel onder het toepassingsgebied. 
-

ches geleverd met als doel te communiceren over veilig 
gebruik.
 
Verschillende processen en procedures die de werkgever 
dient te implementeren op alle werkplekken, om gevaren 
te communiceren, werden uitgebreid getoond. Hazcom 
guideline, Label, Hazcomplan, Hazcom training, SDS, … zijn 
hierbij belangrijke elementen.
 

in de inventaris
-  Bepalen van de gezondheids- en milieuaspecten ifv ge-

bruik, opslag, afval, …

-  Indeling van elk product in gevarenklasse

consistente wijze dmv SDS, labeling, training, …

-

 
Tijdens de bijeenkomst wordt eveneens het proces be-

verschillende stakeholders een belangrijke rol spelen.

-
ches? Hazcom specialists, arbeidshygiënist, toxicologen, 
IT-afdeling, vertaaldienst, …
 

-

stakeholders kan geconcludeerd worden dat het opstellen 

verpleegkundigen, …)
-  Chemical safety versus biosafety versus radiosafety. De 

-
ren rond ‘andere’ gevaren

-  Verschillen in toepassing van GHS in de wereld
 

nieuwe wetgeving, nieuwe eisen, nieuwe technologie met 
als doel de gevaren en de  risico's zo goed mogelijk te com-
municeren.

Als laatste sprekers kwamen Mirjam van der Meer en Arlet-
te van der Kolk aan bod.

Mirjam van der Meer is werkzaam als coördinator Reach bij 

der Kolk is werkzaam als senior onderzoeker verbonden 

SodM toezicht op de totstandkoming en kwaliteit van de 

-
der in de keten van het opstellen van de VIB (upstream) tot 

 
Binnen REACH en CLP is het toezicht op de REACH en CLP 

De samenwerking tussen deze toezichthouders speelt een 
belangrijk rol. 

Het toezicht op de naleving van REACH en CLP valt in 
Nederland primair onder de verantwoordelijkheid van 

hebben een rol bij de handhaving. Ieder vanuit hun eigen 
verantwoordelijkheden in de keten van fabrikant tot eind-

-

er als volgt uit:

mengsels en voorwerpen voor professioneel gebruik.
-  De NVWA - fabrikanten, importeurs en handelaren van 

-



formuleerders, distributeurs en gebruikers.
, zoals REACH En 

Force (REF) projecten en pilots.
-  Thema dit jaar: Internethandel (webshops).

-  Naar aanleiding van meldingen en signalen.

aanpak besproken.

en het European Chemicals Agency - ECHA). Enkele aanbe-
velingen uit het rapport zijn:

gebruiken in de sector en bij het opstellen van een lijst.
-  Voor de leverancier van het VIB: zorg ervoor dat uw afne-

mer een actueel en juist VIB ontvangt. Voor de afnemer 
van het VIB: vraag bij uw leverancier om een actueel VIB.

Tijdens de bijeenkomst wordt het bestaan van een inte-
ressante tool aangehaald waarbij zelf een VIB-check kan 
uitgevoerd worden (beschikbaar via www.vib-check.nl).

Verschillende vragen dienen ingevuld te worden als hulp-

VIB na te kijken. Als resulterend rapport wordt bij de geval-
len dat er een tekortkoming is een opsomming gegeven van 

-
derwerpen, die in het kader van toezicht op het werken met 

bedrijf geïnventariseerd wat er in huis is? Is de mogelijke 
blootstelling van werknemers beoordeeld? Zijn passende 

-

grenswaarden en DNEL’s, blootstellingsscenario’s, beheers-
maatregelen conform de arbeidshygiënische strategie.

-
co’s en gevaren van blootstelling, waaronder VIB, Extended 

Elk bedrijf moet nagaan of het beoogde gebruik van de stof 
is opgenomen in het VIB. Daarnaast is van belang dat een 
bedrijf bij beschikbaarheid van een Extended Safety Data 
Sheet nagaat of het beschreven blootstellingsscenario ook 
past bij hun toepassingsgebied. 

Wanneer de blootstellingsscenario’s niet passend zijn bij 

-  Gebruik van de stof aanpassen.
-  Leverancier vragen om passend blootstellingscenario op te 

stellen.
-  Andere leveranciers zoeken met een passend scenario.
-  Doornemen van beheersmaatregelen met de leverancier, 

op basis van eigen werkplekbeoordeling. In dit geval is er 
dan sprake van een zelfgemaakt blootstellingsscenario wat 
gemeld moet worden bij de ECHA.

-
woordelijkheid van bedrijven. Voor alle bedrijven geldt dat 

2  

-  Stap 2: beoordelen van mogelijke blootstelling van werkne-

aan grenswaarden, …).

maatregelen passend bij de blootstellingsbeoordeling 
en volgens de arbeidshygiënische strategie.  Hierbij is de 

 van belang).
-  Stap 4: Borging (signaleren van veranderingen, geven van 

-
disch onderzoek wanneer daar aanleiding toe is).

Bedrijven kunnen het vierstappenmodel ook hanteren 
om gestructureerd na te denken over het gebruik van ge-



vier stappen en vragen worden met ‘ja’, ‘nee’ of ‘nog chec-
-

terpunten voor het bedrijf. Hierdoor krijgen werkgevers een 
goede indruk van hoe hun bedrijf ervoor staat en op welke 

het beheersen van de risico’s van het werken met gevaarlij-
-

Voor inzicht in de kwaliteit van het VIB van hun leveranciers 
kan een bedrijf gebruik maken van de eerdergenoemde 
VIB-check. 

mogelijke blootstelling van werknemers en hoe bedrijven 
daar mee omgaan. Actuele VIB’s zijn een belangrijke bron 

-

-
deringen (bijvoorbeeld die vanuit de leverancier worden 

het VIB doorvertaald naar de werkvloer en doorgegeven 

Tijdens de bijeenkomst worden naast het informeren over de 
-

toegelicht: project CMR-complex en project composieten.

Tijdens het project CMR-complex

bedrijven die composietmaterialen produceren omdat uit 

Uit beide projecten komt naar voren dat bedrijven zich 
onvoldoende bewust zijn van de risico’s op blootstelling aan 

ten gunste van de werknemers door gebruik te maken van 

Als afsluiter werd de interessante vraagstelling herhaald 

‘wat kan u nu zelf doen?’

mee gewerkt wordt en de mogelijke gevolgen die blootstel-
ling kan hebben op de lange duur.

-  Blootstelling door werken met verschillende soorten stof-

-  Groepen werknemers waar het grootste risico bestaat 

-  Groepen werknemers waar niet snel aan gedacht wordt 
(bv. verpakkings- en afwerkingsafdeling)

-  Bekendheid met gezondheidsklachten die verband kunnen 
houden met het werk (ook bij oud-werknemers).

ontbreekt.

Paneldiscussie
Verschillende vraagstellingen betekent steeds een mooie 
opstart en opbouw voor het panel. Enkelen die ter discussie 
aan bod kwamen:
-  

 Het SDS moet verplicht worden opgesteld in de taal 
van het land waar het product op de markt wordt gebracht. 
Dus dat geldt in theorie ook voor de chemische namen in 
rubriek 3.

-  

-  

vandaar zie de cirkel op de proces overzicht slide. Zie ook: 
www.vib-check.nl, met mogelijkheid van melden. En de 
uitgave van NVZ - kenniscentrum over hygiëne en schoon: 

 

– ‘Wist jij dat je ziek kunt worden van je werk?’  van het 



-  
. 

de richtlijnen die vanuit het RIVM zijn meegegeven. Waar 
water en zeep mogelijk is, is dit afdoende.  

-  

In het geval er twijfels zijn 
over de juistheid van het VIB, kan de werkgever contact 

bedrijven.  
-  

uitgangspunt is dat werknemers niet ziek mogen worden 
van hun werk en dat er dus gekeken wordt of ook met deze 

ten aanzien van de zorgplicht: huidcontact is voorkomen of 
-

lijke beschermingsmiddelen bij mogelijke blootstelling aan 
een gevaarlijke stof: 

  - die voldoet aan criteria voor een of meer van de volgende 
gevarenaanduidingen als bedoeld in EG-verordening inde-

-  

-

en beoordeling. Maatwerk is hierop van toepassing. De 

beoordelen en de kennis die daarvoor nodig is moeten 
organiseren. Pas als er een Veilige Werkwijze (VW) is opge-
steld, kun je volstaan met het nemen van die maatregelen 

over het gebruik en het blootstellingscenario uit eventueel 
beschikbare ESDS gebruikt worden.

-  
Opmerking van deelnemer: Ik vind de VIB's 

vaak onoverzichtelijk, weinig concreet en er kloppen re-

dan voor de grote bedrijven.

-
ling en de daarop genomen maatregelen, zijn een aantal 
aspecten die leiden tot veiliger omgaan met gevaarlijke stof-

en beoordeling. 

Er is geen gericht onderzoek naar gedaan, zover bekend. Het 

zelf moeten zoeken. Nieuwe ontwikkelingen, maar ook 
grenzen aan de beschikbare kennis, maken dat een VIB in-

dat het VIB niet meegeleverd is – bijvoorbeeld bij herhaalde 

bij de afnemer. De doorvertaling naar de werkvloer zal door 
de bedrijven zelf gedaan moeten worden, want dat kan de 
leverancier niet. 

Er loopt nu een project om te kijken hoe REACH en dus ook 
VIB beter bij het MKB terecht kan komen. Het ministerie van 
SZW is opdrachtgever, RIVM is uitvoerder. Nog onbekend is 
wanneer de resultaten beschikbaar zijn.

- 

uit de juridische tekst van de REACH-Verordening zie voor 

  Op pagina 2 van de ECHA guidance  staat een juridische 
mededeling van ECHA over de status van het document. 

-  

importeur, distributeur of gebruiker of naar aanleiding van 

alleen de VIB’s die vereist zijn op basis van de EU verorde-
ning en aan die wetgeving moet voldoen. 

  Vrijwel iedere EU leverancier maakt zijn eigen veiligheids-

toeleverancier.

aan een afnemer in NL verstrekt moet worden is dus niet 
gelijk aan het VIB dat verstrekt wordt in een van de andere 
EU land. Naast de taal verschillen per lidstaat bijvoorbeeld 

-



product of de samenstelling.

In het geval dat het Exposure Scenario vereist is bij het veilig-

-

pilot en REF projecten. Een voorbeeld is het REACH-EN-FOR-
CE-5: Exposure Scenarios, extended SDS, RMM and OC. Het 

 Binnen 
het Forum netwerk geven de Lidstaten signalen aan elkaar 
door als er tekortkomingen worden geconstateerd en geven 
elkaar een terugkoppeling van de opvolging.    

-  

De inspecteur controleert 
allereerst het VIB. Indien tekortkomingen worden ge-
constateerd worden maatregelen genomen en wordt de 
leverancier aangesproken. De leverancier moet het VIB 
aanpassen tot de overtreding is hersteld. Als blijkt dat het 
aan juiste deskundigheid ontbreekt wordt een leverancier 

-

gen dat de bevoegde personen de juiste opleiding, en ook 
bijscholing krijgen.

-   Zie 
Bijlage II punt 0.2.3 van het Richtsnoer voor het opstellen 

 In paragraaf 2.5 op 

personen.
-  

eisen zoals deze gesteld worden in bijlage II van de REACH 
verordening. Een werkgever dient zijn VIB te ontvangen 
van de leverancier van zijn product. REACH kent een haal 
en brengplicht voor de eindgebruiker naar de registrant en 
andersom (upstream en downstream). Daarnaast zijn regis-

  Registranten kunnen voor het opstellen en onderhouden 
gebruik maken van betaalde diensten. Het is niet aan de 

- 

gezondheidsklachten van oud-werknemers is. Er is geen 
oproep gedaan om contact te houden met oud werknemers.


