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Verklarende opmerking
Dit is een werkdocument dat wordt gedeeld met de belanghebbenden van het Europees Agentschap voor
chemische stoffen (ECHA). Het is uitsluitend bedoeld ter raadpleging en is aan wijzigingen onderhevig.
De informatie en gezichtspunten in dit document zijn die van de auteurs en vertegenwoordigen niet
noodzakelijkerwijs het officiële standpunt van ECHA. Het Agentschap is niet verantwoordelijk voor het
eventuele gebruik van de in dit document opgenomen informatie.

Inleiding
Deze casestudy is uitgewerkt door ECHA met behulp van vertegenwoordigers van de industrie en de
overheid. Het verduidelijkt waar de toeleveringsketeninformatie van REACH/CLP kan worden gebruikt om
downstreamgebruikers te helpen hun verplichtingen na te komen inzake bepaalde arbo- en milieuwetgeving.
Dit document is bedoeld ter ondersteuning bij het overleg met relevante belanghebbenden over hoe
industriële downstreamgebruikers informatie van REACH en CLP op bedrijfsniveau kunnen integreren
zodat ze hun verplichtingen kunnen nakomen om het veilige gebruik van chemische stoffen te garanderen.
De 'casestudy' maakte deel uit van de inhoud van een workshop met belanghebbenden in april 20151 waarin
ideeën werden verzameld over de behoeften van belanghebbenden en gebieden voor verdere samenwerking.

1 http://echa.europa.eu/news-and-events/events/event-details/-/journal_content/56_INSTANCE_DR2i/title/workshop-on-the-useof-reach-clp-information-at-industrial-sites
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Voorwoord
Operators van industriële installaties die bij hun activiteiten gebruik maken van chemische stoffen, zijn van
groot belang omdat ze ervoor moeten zorgen dat chemische stoffen op veilige wijze worden gebruikt en
dat de risico's worden beheerst voor de gezondheid van de mens en het milieu. Hiertoe moeten ze zowel een
aantal milieu- en arbowetten als REACH naleven.
Dit is een casestudy van een downstreamgebruiker (onderneming) die actief is in de galvaniserings-/
oppervlaktebehandelingsindustrie. Doel ervan is op praktische en realistische wijze te verduidelijken waar
de toeleveringsketeninformatie van REACH/CLP van toepassing is en kan worden gebruikt om het bedrijf te
helpen zijn verplichtingen na te komen inzake de belangrijkste arbo- en milieuwetgeving.
De in dit document getoonde voorbeelden dienen ter illustratie van een aantal manieren waarop de
toeleveringsketeninformatie kan worden gebruikt. De voorbeelden zijn echter niet volledig in het vaststellen
en verduidelijken van alle verplichtingen of mogelijkheden waarbij de informatie krachtens deze wetten zou
kunnen worden gebruikt.
Het in deze casestudy beschreven bedrijf is hypothetisch en elektrolytisch vernikkelen is slechts een van
de vele processen die in de galvaniserings-/oppervlaktebehandelingsindustrie worden gebruikt. Evenzo
vertegenwoordigen de chemische stoffen die in dit document aan bod komen slechts een deel van het brede
scala aan stoffen en mengsels die in deze industriële sector worden gebruikt.
Deze casestudy is gekozen ter illustratie van een kenmerkend proces waarbij gebruik wordt gemaakt van
chemische stoffen en waarvan de kennis op andere industriesectoren kan worden toegepast.
De casestudy put uit informatie die openbaar beschikbaar is voor het beschreven
oppervlaktebehandelingsproces met inbegrip van algemene blootstellingsscenario's en
veiligheidsgegevensbladen. Als onderdeel van de Routekaart CSR/ES2 wordt eraan gewerkt om de
toeleveringsketencommunicatie tussen leveranciers en downstreamgebruikers over de informatie voor het
veilige gebruik van chemische stoffen te verbeteren; dit omvat projecten om goede praktijken vast te stellen
voor de harmonisatie van het format en de inhoud van blootstellingsscenario's. Opgemerkt dient te worden
dat de algemene blootstellingsscenario's die in deze casestudy worden gebruikt, niet in alle opzichten de
huidige ontwikkelingen en goede praktijken volgen die in de Routekaart zijn vastgesteld met betrekking tot
format en inhoud. Er worden echter wel excerpten getoond ter illustratie van de aard van de beschikbare
informatie en waar deze in verschillende documenten te vinden is.
Bron van in de casestudy gepresenteerde veiligheidsinformatiebladen en blootstellingsscenario's
•
•
•
•

Sigma Aldrich: Waterstoffluoride (2013), Nikkelchloride (2012)
Nordkalk: Gebluste kalk (2012)
Norilsk Nickel Harjavalta Oyl: Nikkelsulfaat (2012), Nikkelbriketten (2013)
Nickel Consortia: Algemene blootstellingsscenario’s (GES, 2014)

2

http://www.echa.europa.eu/csr-es-roadmap

Inhoudsopgave
A.

BESCHRIJVING VAN DE HYPOTHETISCHE VERNIKKELINGSWERKPLAATS EN DE ACTIVITEITEN

6

1.

ALGEMENE OVERWEGINGEN

6

2.

PROCESSEN

7

2.1 Oppervlaktebehandeling
2.2 Onderhoud
3.

CONTROLEMAATREGELEN

7
9
9

3.1 Milieu 9
4.

IN AANMERKING GENOMEN WETTELIJKE VEREISTEN
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5.

REACH 10
Richtlijn Industriële emissies (2010/75/EU, IED)
Richtlijn chemische agentia (98/24/EG, CAD)
Hiërarchie van beheersmaatregelen
Richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia op het werk (2004/37/EG, CMD)

OPMERKINGEN OVER ANDERE WETGEVING
5.1 Seveso 14
5.2 Productrichtlijnen
5.3 Persistente organische verontreinigende stoffen

B.
6.

7.

14
14
14
15

AANVRAAG VAN EEN INTEGRALE IED-VERGUNNING

16

6.1 Wettelijke verplichting van de operator
6.2 Benodigde parameters
6.3 Gebruik van REACH-informatie in de aanvraag

16
16
17

RISICOBEOORDELING VOOR CAD EN CMD

INFORMATIE EN TRAINING VOOR WERKNEMERS
8.1 Wettelijke verplichtingen van de werkgever
8.2 Gebruik van REACH-informatie in de training

9.

12
13
13
14

ILLUSTRATIE VAN INFORMATIEGEBRUIK

7.1 Wettelijke verplichtingen van de werkgever
7.2 Risicobeoordeling werkplek
7.3 Gebruik van REACH-informatie in de risicobeoordeling
8.

10

RISICOBEHEER VAN DAGELIJKSE ACTIVITEITEN

23
23
24
25
33
33
34
41

AANHANGSEL 1. LIJST VAN TERMEN

43

AANHANGSEL 2: TABEL SAMENVATTINGEN CHEMISCHE INFORMATIE

43

AANHANGSEL 3: REFERENTIELIJST VAN VOORGESTELD INFORMATIEGEBRUIK

45

Routekaart CSR/ES
Actie gebied 5: Ondersteuning informatieverwerking op eindgebruikersniveau

6

A. Beschrijving van de hypothetische vernikkelingswerkplaats
en de activiteiten
1. Algemene overwegingen
Het bedrijf is een kleine onderneming (volgens de Europese MKB-definitie3) gevestigd in een van de lidstaten
van de Europese Unie. Het is een onderaannemer voor producenten van machines en apparatuur Het bedrijf
vernikkelt onderdelen of componenten die vervolgens worden gebruikt in de assemblage van de machines.
De te vernikkelen onderdelen zijn divers qua vorm en omvang met een maximaal gewicht van 2 ton. Het
basismateriaal is staal of roestvrij staal.
Het bedrijf koopt chemische stoffen voor gebruik van in de EU gevestigde leveranciers en is daarom een
downstreamgebruiker volgens REACH. Het levert geen stoffen of mengsels aan de rest van de keten en wordt
dus een eindgebruiker genoemd. Het bedrijf prepareert de vernikkelvloeistof door diverse chemische stoffen
door elkaar te mengen. Dit wordt op locatie gedaan en voor eigen gebruik van het bedrijf. De vernikkelvloeistof
is doorgaans samengesteld uit gedemineraliseerd water, nikkelsulfaat, nikkelchloride en boorzuur.

FIGUUR 1: OVERZICHT VERNIKKELINGSWERKPLAATS

3

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm
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De faciliteit is een specifieke locatie voor vernikkeling die zich bevindt in een industriegebied in de buurt van
een grote stad. De werkplaats bevat één proceslijn en heeft een totaal volume aan behandeltanks van meer dan
30 m3. De lijn omvat ook een tank die is gereserveerd voor de verwijdering van de nikkellaag voor het geval er
tijdens het vernikkelingsproces problemen optreden. De productieruimte en alle procestanks bevinden zich in
een bassin. Behalve de proceslijn is de werkplaats uitgerust met ondersteunende faciliteiten zoals polijst- en
lasvoorzieningen. De werkplaats is tevens uitgerust met een eigen afvalwaterbehandelingsinstallatie. De meeste
van de procestaken brengen handwerk met zich mee. De oppervlaktebehandelingsvloeistoffen worden bewaard in
de procesvaten. Andere chemische stoffen worden bewaard in specifieke chemische opslagvoorzieningen.
De definities van schuingedrukte technische termen vindt u in bijlage 1. Lijst van termen.
De processen en belangrijkste materiaalstromen zijn samengevat in figuur 1.

2. Processen
2.1

OPPERVLAKTEBEHANDELING

De te vernikkelen onderdelen worden door de aannemer bij de werkplaats afgeleverd. Ze worden uitgepakt
en ondergaan voorbereidingen alvorens op de proceslijn te worden geladen. Deze voorbereidingen omvatten
invoer in het productiebeheersysteem, visuele controle, handmatige oppervlaktereiniging met een
oplosmiddel indien nodig (om resten verpakkingsmateriaal of vet te verwijderen) en maskeren.
De werkstukken worden vervolgens met de hand op vernikkelrekken of jigs geladen, afgeschermd (indien
nodig) en in de oppervlaktebehandelingslijn getild met behulp van een overheadkraan. Het vernikkelingsrek
wordt van tank naar tank verplaatst volgens de productiespecificaties.
Het eerste deel van de oppervlaktebehandelingslijn (alkalinereiniging en zuurreiniging/behandeling met een
bijtmiddel) bereidt het oppervlak van het werkstuk voor op het eigenlijke vernikkelingsproces (het tweede
deel van de lijn). Spoelen van het werkstuk met gedemineraliseerd water tussen de verschillende stadia door
gebeurt in aparte spoeltanks of met de hand boven de procestank, afhankelijk van het stadium in het proces.
Nadat het vernikkelingsproces voltooid is, worden de werkstukken gespoeld, van de rekken of jigs gelost,
de maskering wordt verwijderd en men laat de werkstukken drogen. Al deze taken worden met de hand
uitgevoerd. Als ze eenmaal droog zijn, worden de stukken indien nodig afgewerkt door middel van polijsten,
op kwaliteit gecontroleerd, verpakt en teruggestuurd naar de aannemer. Polijstwerkzaamheden worden
uitgevoerd in een apart deel van de werkplaats.
In het onwaarschijnlijke geval van een mislukt vernikkelingsproces wordt het werkstuk in het salpeterzuurbad
geladen, waar de nikkellaag chemisch wordt verwijderd. Daarna wordt het werkstuk teruggestuurd naar het begin
van het proces.
2.1.1

Elektrolytisch vernikkelen

Elektrolytisch vernikkelen is een proces waarbij nikkel wordt afgezet op het oppervlak van een werkstuk met
behulp van een elektrische gelijkstroom die door een vernikkelvloeistof loopt.
Om de gewenste eigenschappen te verkrijgen, moet de vernikkelvloeistof worden verhit tot zo'n 50°C.
Het werkstuk is verbonden als een kathode en nikkelmetaal (pellets of briketten) worden gebruikt als oplosbare
anodes. Door het effect van de elektrische gelijkstroom die in het systeem wordt gevoerd, lossen de anodes op in
de vloeistof. Nikkelkationen in de vernikkelvloeistof migreren naar de kathode en worden erop gereduceerd zodat
de nikkellaag wordt gevormd (zie figuur 2 hieronder).
Waterstof- en zuurstofontwikkeling zijn afhankelijk van respectievelijk kathode- en anode-efficiëntie. De kathodeefficiëntie is doorgaans zo'n 90–97% en derhalve wordt een deel van de stroom verbruikt in de vorming van
waterstofgas. De anode-efficiëntie is bijna altijd 100% en doorgaans wordt zeer weinig tot geen zuurstof
ontwikkeld bij de anode. Dankzij de hoge elektrode-efficiëntie is de gasontwikkeling bij vernikkeling minimaal.

7

Routekaart CSR/ES
Actie gebied 5: Ondersteuning informatieverwerking op eindgebruikersniveau

8

De vloeistof wordt mechanisch geroerd om te zorgen voor optimale nikkelafzetting.

FIGUUR 2: HET PRINCIPE VAN VERNIKKELING
UIT: NICKEL PLATING HANDBOOK, NICKEL INSTITUTE, 2014

De belangrijkste chemische stoffen die in het bedrijf in gebruik zijn, staan in de onderstaande tabel.
TABEL 1: GEBRUIKTE CHEMISCHE STOFFEN

PROCES

CHEMISCHE STOFFEN OF MENGSELS

Voorbereiding oppervlak werkstukonderdeel
Alkalinereiniging

Natriumhydroxide, natriumcarbonaat

Zuurreiniging of bijtmiddelbehandeling

Zwavelzuur, waterstoffluoride en/of salpeterzuur

Ontvetting

Aceton

Maskering, dichting

Lak, was

Vernikkeling werkstukonderdeel
Elektrodepositie (bron van metaal)

Nikkel

Electrodepositie (additieven)

Nikkelsulfaat, nikkelchloride, boorzuur, zwavelzuur, nikkelcarbonaat,
brighteners

Behandeling van afvalwater
pH-aanpassing, precipitatie

Zwavelzuur, natriumhydroxide, gebluste kalk
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2.2

ONDERHOUD

2.2.1

Controle van procesvloeistoffen

Om de kwaliteit van de afgezette laag nikkel te garanderen, wordt de vernikkelvloeistof continu gefilterd.
Bovendien worden alle in het bedrijf in gebruik zijnde oppervlaktebehandelingsvloeistoffen wekelijks intern
getest. Het gehalte grote ionen en onzuiverheden wordt geanalyseerd en de chemische samenstelling van de
vloeistoffen wordt dienovereenkomstig aangepast.
2.2.2

Onderhoud van faciliteiten

Eenmaal per kwartaal wordt de productie stilgelegd voor een onderhoudsdag. De faciliteiten (behandeltanks,
chemische buisleiding en pompsysteem, luchtextractiesysteem, elektrisch systeem, chemische opslag,
waterbehandelingsvoorzieningen etc.) worden geleegd, gereinigd, geïnspecteerd en indien nodig hersteld.

3. Controlemaatregelen
3.1

MILIEU

3.1.1

Lucht

Het luchtextractiesysteem van de faciliteit werkt volgens het push-pullsysteem. De instromende lucht wordt
naar de productieruimte gevoerd via luchtinlaatkanalen die langs de behandelingslijn zijn geplaatst en de
luchtextractie wordt aangedreven door laterale afzuigkappen langs beide lange zijden van de behandeltanks.
Vanwege de hoge kathode-efficiëntie is de vorming van vloeistofnevel minimaal. Bovendien is het
luchtextractiesysteem uitgerust met vochtige filters om eventuele nevel te verwijderen.
Vluchtige organische verbindingen worden in geringe mate geproduceerd door ontvetting en oppervlaktereiniging
(met de hand boenen van werkstukken) voor de vernikkelingswerkzaamheden.
De stroom die nodig is voor de verschillende activiteiten wordt geleverd door de gemeentelijke
stroomvoorziening. Derhalve exploiteert het bedrijf geen eigen stroomopwekkingssysteem en heeft geen
daarmee verband houdende emissies in de lucht.
Polijstwerkzaamheden worden uitgevoerd in een apart deel van de werkplaats. De polijstmachines zijn
ingesloten en uitgerust met lokale uitlaatventilatie en een cycloonstofcollector.
3.1.2

Water

Afvalwater van het proces en ondersteunende activiteiten (spoelwater, schoonmaken van faciliteiten bijv.
vloeren) dat niet in het proces kan worden hergebruikt, wordt eerst opgevangen in een bassin (apart van
het bassin met de procestanks) en vervolgens naar de afvalwaterbehandelingsvoorziening op de locatie
gepompt. Het afvalwater wordt geneutraliseerd en de nikkelionen worden geprecipiteerd/gesepareerd tot
nikkelhydroxideslib.
Na sedimentatie wordt het slib ontwaterd met een filterpers tot een nikkelhydroxidecake van maximaal 2025% droog materiaal om stofvorming te voorkomen en vervolgens overgebracht naar flexibele middelgrote
containers (big bags). Zo'n tweemaal per jaar worden de big bags naar een specifieke recyclefaciliteit
gestuurd. De afvalwaterbehandelingsprocedure is grotendeels geautomatiseerd. Slechts enkele stappen
worden met de hand gedaan, zoals overplaatsing van hydroxidecake in big bags, koppeling/ontkoppeling van
big bags, en monstername en analyse van gezuiverd water voor de nalevingscontrole van de milieuvergunning.
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Het gezuiverde water wordt geloosd in de gemeentelijke riolering en afgevoerd naar de gemeentelijke
afvalwaterbehandelingsvoorziening.
3.1.3

Bodem

Er wordt geen directe bodemverontreiniging verwacht door de processen aangezien de activiteiten
binnen worden uitgevoerd en er fysieke barrières zijn geïnstalleerd om verontreiniging te voorkomen. De
productieruimte en alle procestanks zijn zodanig in het bassin geplaatst dat de tanks eenvoudig gecontroleerd
kunnen worden. Het bassin is uitgerust met een lekkagealarmsysteem en de oppervlakken aan de binnenkant
zijn bedekt met een chemisch bestendige coating.
Secundaire verontreiniging is mogelijk via luchtemissies (droge of vochtige afzetting).
3.1.4

Afvalstoffen

Het controleprogramma van de oppervlaktebehandelingsvloeistoffen (zie 2.2 Onderhoud) garandeert dat de
vloeistoffen van de vereiste kwaliteit blijven en niet vaak verwisseld hoeven te worden. Nu en dan, wanneer
vloeistoffen moeten worden vervangen, worden ze verwijderd als gevaarlijk afval. Bovendien zamelt het
bedrijf de verschillende afvalstromen apart in.
3.1.5

Gezondheid van de mens

De werknemers dragen chemisch bestendige werkkleding, schoenen en veiligheidsbril terwijl ze aan het werk
zijn. Het gebruik van de laterale afzuigkappen op de procestanks vermindert verontreiniging van de lucht
op de werkplek en derhalve blootstelling van werknemers gedurende normale vernikkelingsactiviteiten. Dit
wordt bevestigd door een luchtinspectie die eenmaal per jaar wordt uitgevoerd.
Bovendien dragen de werknemers speciale handschoenen (van nitrilrubber) wanneer ze activiteiten uitvoeren
met een risico op huidcontact met de behandelvloeistoffen. Dergelijk contact is mogelijk tijdens het in-/
uitladen van werkstukken, spoelen etc. Dergelijke handschoenen worden ook gebruikt bij het uitvoeren van
de handmatige stappen van de afvalwaterbehandeling. Tijdens ontvettings- en procesonderhoudsactiviteiten
gebruiken de werknemers specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld een gasmasker of
chemisch beschermend pak) zoals voorgeschreven in de bedrijfsprocedures.
Polijstwerkzaamheden worden uitgevoerd in een apart deel van de werkplaats. De polijstmachines zijn ingesloten
en uitgerust met lokale uitlaatventilatie en een cycloonstofcollector. De lucht wordt niet opnieuw gecirculeerd.
De blootstelling van werknemers aan nikkel wordt biologisch gecontroleerd door analyse van het nikkelgehalte
van een urinemonster van de werknemer dat ten minste eenmaal per jaar wordt genomen aan het einde van de
werkweek en de werktijd. Bovendien ondergaan de werknemers een jaarlijkse algemene medische controle.

4. In aanmerking genomen wettelijke vereisten
Het bedrijf heeft wettelijke verplichtingen in het kader van REACH en andere verordeningen van de Europese
Unie (EU). In deze casestudy wordt alleen rekening gehouden met de belangrijkste milieu- en arbowetgeving
(IED, CAD en CMD). De wettelijke vereisten zullen in aanmerking worden genomen op algemeen EU-niveau;
derhalve wordt geen rekening gehouden met mogelijke verschillen die voorkomen uit de implementatie van
richtlijnen op nationaal niveau.
4.1

REACH

Het bedrijf koopt voor zijn activiteiten chemische producten van in de EU gevestigde leveranciers en is daarom

Routekaart CSR/ES
Actie gebied 5: Ondersteuning informatieverwerking op eindgebruikersniveau

een downstreamgebruiker (eindgebruiker) volgens REACH4. Het bedrijf prepareert vernikkelvloeistoffen door
diverse chemische stoffen door elkaar te mengen maar doet dit uitsluitend voor eigen gebruik.
De algemene verplichtingen van het bedrijf krachtens REACH zijn hieronder samengevat in tabel 2.
TABEL 2: BELANGRIJKSTE VERPLICHTINGEN VOOR DOWNSTREAMGEBRUIKERS INZAKE REACH
REACH-VERPLICHTINGEN

VAN TOEPASSING OP

Documentatie van
handelingen

Alle handelingen in verband met REACH dienen te worden
gedocumenteerd

Alle stoffen als zodanig of in mengsels

Communicatie met
leverancier

Maak uw gebruiksvormen van stoffen bekend aan de
registrators voordat ze de stoffen registreren door met uw
leveranciers te communiceren. Dit is eigenlijk optioneel maar
op deze manier kan uw gebruiksvorm in de registratie worden
opgenomen. Uw sectororganisatie kan u wellicht helpen bij
deze taak.
Stel uw leverancier op de hoogte van eventuele nieuwe
informatie over de gevaren van de stof of over de
geschiktheid van de risicobeheersmaatregelen;

Alle stoffen als zodanig of in mengsels

Veiligheidsinformatieblad
(SDS)

Wanneer u een veiligheidsinformatieblad (SDS) ontvangt,
moet u passende maatregelen vaststellen en toepassen om
de risico's op uw locatie op adequate wijze te beheersen,
zowel voor werknemers als voor het milieu. De informatie in
het veiligheidsinformatieblad kan u hierbij helpen. Als de stof
geregistreerd is, controleer dan of uw gebruik gedekt is.

Stof als zodanig of in mengsel waarvoor
een SDS vereist is. Dat betekent het
volgende:
1. stof of mengsel voldoet aan de criteria
voor indeling als gevaarlijk of
2. stof (als zodanig) is PBT of vPvB of
3. stof (als zodanig) is opgenomen in de
kandidatenlijst om andere redenen dan
1. of 2.

Blootstellingsscenario

Wanneer u bij het SDS een blootstellingsscenario ontvangt,
moet u controleren of uw eigen vorm van gebruik van de stof en
uw gebruiksomstandigheden onder het blootstellingsscenario
vallen.
Indien de locatiegebonden omstandigheden overeenstemmen
met het blootstellingsscenario, hoeft er verder geen actie te
worden ondernomen, afgezien van registratie van dat feit.
Zo niet, dan moet u een van de volgende acties ondernemen:
•
Uw eigen activiteiten aanpassen aan de voorwaarden
voor veilig gebruik, zoals gespecificeerd in het
blootstellingsscenario.
•
Uw leverancier vragen u een blootstellingsscenario te
verstrekken dat uw feitelijke gebruiksomstandigheden
dekt.
•
Een passende alternatieve oplossing zoeken en stoppen
met het gebruik van de stof in kwestie.
•
Op zoek gaan naar een andere leverancier van dezelfde
stof die een dekkend veiligheidsinformatieblad met een
blootstellingsscenario voor uw gebruik kan verstrekken.
•
Uw eigen chemische veiligheidsbeoordeling voor
downstreamgebruikers uitvoeren (er zijn enkele
ontheffingen van toepassing).

Stoffen als zodanig die:
1. gevaarlijk of PBT of vPvB zijn en
2. de producent/importeur heeft
geregistreerd op of boven de 10 ton per
jaar.
Blootstellingsscenario's kunnen worden
verstrekt voor stoffen in mengsels.

Autorisatie

Als een stof die u gebruikt voorkomt op de autorisatielijst, kunt
u besluiten om deze te vervangen door een veiliger alternatief
of ervoor zorgen dat uw gebruik geautoriseerd is.
Als u een stof gebruikt die op de autorisatielijst voorkomt en
waarvoor een autorisatie is verleend waar uw vorm van gebruik
in uw toeleveringsketen onder valt, moet u ECHA op de hoogte
stellen van uw gebruik, en voldoen aan eventuele voorwaarden
die in de autorisatie staan.

Alle stoffen onderhevig aan autorisatie

Beperkingen

Als een stof die u gebruikt op de lijst van beperkingen staat,
moet u voldoen aan de voorwaarden die aan de stof zijn
opgelegd.

Alle stoffen onderhevig aan beperkingen

Producenten van producten
die SVHC's bevatten op de
kandidatenlijst

U moet uw klanten informatie verschaffen om veilig gebruik
van deze producten mogelijk te maken.

Producten die een concentratie bevatten
van meer dan 0,1% w/w van een stof die
is geïdentificeerd als een SVHC

Opmerking: verplichtingen van downstreamgebruikers die chemische stoffen verder downstream leveren, zijn
uitgezonderd.
4 Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van
chemische stoffen (REACH)
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Het bedrijf kan verwachten dat het een veiligheidsinformatieblad ontvangt voor alle gevaarlijke
stoffen en mengsels die in het vernikkelingsproces worden gebruikt. Het is zeer waarschijnlijk dat alle
door het bedrijf gebruikte stoffen zijn of worden geregistreerd krachtens REACH maar ze zullen niet
noodzakelijkerwijs allemaal vergezeld gaan van blootstellingsscenario's. Als een stof is geregistreerd, dient
het registratienummer aan de hele toeleveringsketen te worden doorgegeven.
Op het moment van schrijven zijn de door het bedrijf gebruikte stoffen niet onderhevig aan autorisatie en de
beperking op nikkel en nikkelverbindingen is niet van toepassing op de producten die het bedrijf vervaardigt.
Boorzuur is geïdentificeerd als 'substance of very high concern' (SVHC) en toegevoegd aan de kandidatenlijst
met SVHC's voor autorisatie in 20105 en aanbevolen om op te nemen in de autorisatielijst in 20156. Bij de
vervaardiging van vernikkelde producten dienen eventuele restsporen van boorzuur ruim onder 0,1% w/w
van het product te zijn. Indien dit niet het geval is, zijn de vereisten met betrekking tot stoffen in producten
van toepassing. In deze casestudy zullen we deze vereisten niet in aanmerking nemen.
De lijsten met aan autorisatie of beperkingen onderhevige stoffen worden doorlopend bijgewerkt en daarom
dient het bedrijf ze regelmatig te controleren.
4.2

RICHTLIJN INDUSTRIËLE EMISSIES (2010/75/EU, IED)

De installatie valt onder categorie 2.6 van bijlage I bij de IED: “Oppervlaktebehandeling van metalen of
kunststoffen met behulp van een elektrolytisch of chemisch proces waarbij het volume van de behandelvaten
groter is dan 30 m3.” Derhalve is het bedrijf onderhevig aan de IED en moet het een integrale vergunning
aanvragen7. Bepalingen in verband met het gebruik van organische oplosmiddelen (aceton wordt gebruikt voor
oppervlaktereiniging van het werkstuk) zullen worden behandeld als onderdeel van de integrale vergunning.
De belangrijkste verplichtingen van installaties die onder bijlage I bij de verordening vallen, zijn:
• voorzorgsmaatregelen worden genomen tegen verontreiniging;
• de beste beschikbare technieken (best available techniques - BAT) worden toegepast;
• er wordt geen significante verontreiniging veroorzaakt;
• afval wordt verminderd, gerecycled of verwijderd op de manier die de minste verontreiniging teweegbrengt;
• energiezuinigheid wordt gemaximaliseerd;
• ongevallen worden voorkomen en hun impact beperkt;
• locaties worden hersteld wanneer de activiteiten ten einde komen.
Het Best Available Techniques Reference (BREF)-document “Oppervlaktebehandeling van metalen en
kunststoffen”, goedgekeurd in 2006, is van toepassing8. In dit BREF-document staat een grote hoeveelheid
integrale processen en end-of-pipetechnieken om de belangrijkste milieukwesties aan te pakken van de
sector die zich bezighoudt met oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen. Er is nog geen Best
Available Technique (BAT)-conclusie9document beschikbaar voor deze BREF.
5

Besluit ED/30/2-10

6

http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf

7 http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/6th_a_xiv_recommendation_01july2015_en.pdf
De integrale aanpak betekent dat de vergunningen de hele milieuprestatie van het bedrijf in aanmerking moeten nemen; daaronder
vallen bijv. emissies in lucht, water en land, afvalproductie, gebruik van grondstoffen, energiezuinigheid, geluidsoverlast, preventie van
ongevallen en herstel van de locatie na sluiting. De Richtlijn heeft tot doel een hoog niveau van bescherming van het milieu als geheel te
waarborgen. http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
8

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

9 BAT-conclusies” zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 12, wil zeggen een document dat de onderdelen van een BAT-referentiedocument
bevat waarin de conclusies zijn vastgelegd over de beste beschikbare technieken, de omschrijving daarvan, informatie ter beoordeling
van de toepasbaarheid, de emissieniveaus die gepaard gaan met de beste beschikbare technieken, bijbehorende controle, bijbehorende
verbruiksniveaus en, waar van toepassing, relevante locatieherstelmaatregelen
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4.3

RICHTLIJN CHEMISCHE AGENTIA (98/24/EG, CAD)

Het bedrijf gebruikt chemische middelen10 in zijn processen en is derhalve onderhevig aan de Richtlijn
chemische agentia (CAD).
Het doel van de Richtlijn chemische agentia is het vastleggen van minimale vereisten voor de bescherming
van werknemers tegen risico's voor hun veiligheid en gezondheid die (waarschijnlijk) voortkomen uit de
effecten van chemische middelen die aanwezig zijn op de werkplek of als gevolg van arbeidsactiviteiten
waarbij chemische middelen betrokken zijn.
De Richtlijn legt verplichtingen op aan autoriteiten, werkgevers en werknemers, en voorziet in het opstellen
van indicatieve en bindende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (occupational exposure limit OEL) evenals biologische grenswaarden op EU-niveau.
In rubriek II van de Richtlijn worden de verplichtingen van de werkgever uiteengezet met betrekking tot
gevaarlijke chemische middelen, met inbegrip van chemische middelen die voldoen aan de criteria voor
indeling als gevaarlijk krachtens de CLP-verordening11.
De belangrijkste verplichtingen van werkgevers zijn:
• Vaststellen welke gevaarlijke chemische middelen op de werkplek aanwezig zijn
• Het risico beoordelen van alle gevaarlijke chemische middelen op de werkplek in combinatie
• De algemene principes toepassen voor preventie van risico's in verband met gevaarlijke chemische
middelen, in overeenstemming met de hiërarchie van beheersmaatregelen
• Specifieke beschermende en preventieve maatregelen toepassen als de uitgevoerde beoordeling een
risico uitwijst voor de veiligheid en gezondheid van werknemers
• Procedures instellen voor het omgaan met ongevallen, incidenten en noodgevallen
• Veiligheidsinformatie en training aan werknemers aanbieden
Werkgevers moeten ook passend toezicht houden op de gezondheid van werknemers als uit de beoordeling
een risico voor de gezondheid blijkt.
4.4

HIËRARCHIE VAN BEHEERSMAATREGELEN

Volgens de CAD dienen risico's te worden uitgebannen of tot een minimum te worden beperkt door
preventieve maatregelen te treffen, in onderstaande volgorde van prioriteit:
Vervanging door een niet of minder gevaarlijk chemisch middel
Beperking van het risico tot een minimum door toepassing van, in volgorde van prioriteit:
a) Werkprocessen, technische controles, apparatuur en materialen, om het vrijkomen van gevaarlijke
chemische middelen te voorkomen of te minimaliseren (bijv. gesloten proces);
a) Collectieve beschermingsmaatregelen aan de bron van het risico (bijv. LEV);
a) Individuele beschermingsmaatregelen (zoals persoonlijke beschermingsmiddelen).
Een werkgever dient hierbij te putten uit informatie over veiligheid en gezondheid die door de leverancier
is verstrekt, bijv. het relevante veiligheidsinformatieblad dat door de leverancier is opgesteld in
overeenstemming met de REACH-verordening, om hun beoordeling van de risico's van gevaarlijke chemische
stoffen op de werkplek te vergemakkelijken.
10 Volgens de CAD wil “chemisch middel” zeggen: alle chemische elementen of verbindingen, als zodanig of vermengd, zoals deze in de
natuurlijke staat voorkomen of zoals ze worden geproduceerd, gebruikt of vrijkomen, o.a. vrijkomen als afval, door arbeidsactiviteiten, al
dan niet met opzet geproduceerd en al dan niet op de markt gebracht;
11 Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
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4.5

RICHTLIJN INZAKE CARCINOGENE EN MUTAGENE AGENTIA OP HET WERK (2004/37/EG, CMD)

Het bedrijf maakt gebruik van stoffen die zijn ingedeeld als carcinogene stoffen (categorie 1A/1B) in zijn
processen (nikkelverbindingen zoals nikkelmetaal, nikkelsulfaat of nikkelchloride) en moet derhalve voldoen
aan de door de CMD gestelde verplichtingen.
De CMD heeft ten doel werknemers te beschermen tegen gezondheids- en veiligheidsrisico's als gevolg van
blootstelling aan carcinogene of mutagene stoffen op het werk. De Richtlijn beschouwt het als waarschijnlijk
dat de activiteiten een blootstellingsrisico inhouden, stelt verplichtingen aan zowel autoriteiten als
werkgevers en legt minimale vereisten vast ter bescherming, waaronder grenswaarden.
De belangrijkste verplichtingen van werkgevers zijn vergelijkbaar met maar over het algemeen strenger
dan de verplichtingen die door de CAD worden opgelegd, met de nadruk op blootstellingspreventie door
vervanging, beperking van blootstelling of technische middelen. Tevens worden enkele extra vereisten
in verband met carcinogene/mutagene stoffen vastgesteld (een dossier van blootgestelde werknemers
bijhouden, bepaalde informatie op verzoek beschikbaar stellen aan de bevoegde instantie) en overleg met
werknemers/vertegenwoordigers wordt bevorderd.
Toezicht op de gezondheid is vereist in zowel de CAD als de CMD maar de praktische organisatie wordt aan
de lidstaten overgelaten, in overeenstemming met nationale wetten en/of praktijken.

5. Opmerkingen over andere wetgeving
Andere wetgeving kan ook van toepassing zijn op het bedrijf afhankelijk van de schaal van en de soort activiteiten.
Sommige van deze wetten worden hier genoemd maar zullen in de casestudy niet verder in ogenschouw worden
genomen.
5.1

SEVESO

De Seveso-richtlijn (Richtlijn 2012/18/EU) is aan de orde afhankelijk van de hoeveelheid en indeling van
gevaarlijke stoffen die in een onderneming aanwezig zijn. Hoe groter de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die
in een onderneming aanwezig zijn, hoe strikter de regels (grote ondernemingen hebben grotere hoeveelheden
dan kleine ondernemingen en zijn derhalve onderhevig aan meer eisen en strengere controle). Sommige
stofspecifieke drempelwaarden zijn gegeven maar de meeste van de drempelwaarden worden vastgesteld
volgens indelingscategorieën van de CLP-verordening (EG nr. 1272/2008).
Seveso kan op de installatie van toepassing zijn afhankelijk van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen op de
locatie en de indeling ervan.
5.2

PRODUCTRICHTLIJNEN

Richtlijn 2001/95/EG inzake algemene productveiligheid is niet van toepassing op het bedrijf omdat de
vernikkelingsdiensten niet worden geleverd aan consumenten maar aan industriële klanten.
Richtlijn 2006/42/EG inzake machines is niet direct van toepassing op het bedrijf omdat het als onderaannemer
werkt en derhalve geen machines produceert of assembleert en deze ook niet op de markt brengt.
5.3

PERSISTENTE ORGANISCHE VERONTREINIGENDE STOFFEN

De Verordening (EG) 850/2004 inzake persistente organische verontreinigende stoffen (Persistent Organic
Pollutants - POP) implementeert in de EU twee internationale milieuverdragen om de productie en het gebruik
van de internationaal erkende POP's uit te bannen (de Stockholmconventie inzake persistente organische
verontreinigende stoffen en het Protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen).
De vernikkelingsindustrie maakt vaak gebruik van perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) als bevochtigingsmiddel
en damponderdrukkend middel om het vrijkomen van gevaarlijke damp van de vernikkelvloeistof te voorkomen
tijdens het afzettingsproces. PFOS staat in bijlage I van de verordening maar de metaalvernikkeling profiteert van
specifieke ontheffingen.
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B. Illustratie van informatiegebruik
Veiligheidsinformatiebladen (SDS) waren al lang voordat de REACH-verordening tot stand kwam een
belangrijk instrument om veiligheidsinformatie over gevaarlijke stoffen en mengsels bekend te maken.
Veiligheidsinformatiebladen zijn nu echter een integraal onderdeel van REACH en deze wijziging heeft nieuwe
eisen met zich meegebracht voor het format en de inhoud van deze documenten.
Veiligheidsinformatiebladen zijn het belangrijkste instrument om ervoor te zorgen dat leveranciers in de
toeleveringsketen voldoende informatie verstrekken om het veilige gebruik van hun stoffen en mengsels mogelijk
te maken.
Veiligheidsinformatiebladen bevatten informatie over de eigenschappen en gevaren van de stof of het
mengsel, instructies voor de behandeling, de verwijdering en het vervoer, en maatregelen voor eerste hulp,
brandbestrijding en beheersing van blootstelling. Deze informatie is te vinden in de hoofdtekst van het
veiligheidsinformatieblad of in de als bijlage toegevoegde blootstellingsscenario's (indien van toepassing).
De eisen voor het opstellen van het veiligheidsinformatieblad zijn beschreven in bijlage II bij REACH.
Het REACH-registratieproces en de verplichting de gevaren van stoffen te beoordelen helpen bij het
opstellen van nieuwe informatie wanneer de beschikbare informatie over stoffen niet toereikend is. De
eis om een chemische veiligheidsbeoordeling van stoffen uit te voeren (indien van toepassing) betekent
dat de gebruiksvormen en voorwaarden voor gebruik van de stoffen in aanmerking worden genomen bij
de beoordeling van blootstelling en de ontwikkeling van blootstellingsscenario's. Dientengevolge dient
toereikende, relevante en hoogwaardige informatie te worden doorgegeven aan downstreamgebruikers in
het SDS en blootstellingsscenario's (ES).
Als de verstrekte informatie niet toereikend is of als er informatie ontbreekt, dient de downstreamgebruiker
zich in eerste instantie tot zijn leverancier te wenden en om opheldering of verdere informatie te vragen.
Er bestaan andere bronnen van informatie over chemische stoffen (zoals de ECHA-verspreidingsportal) die
kunnen worden gebruikt in aanvulling op de informatie die via de toeleveringsketen wordt doorgegeven.
Het is opmerkenswaardig dat een belangrijk deel van de informatie die in de veiligheidsgegevensbladen
staat, voortkomt uit de uitvoering van de CLP-verordening (Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de
indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels). Verwijzingen naar REACH-informatie in de rest
van het document slaan op zowel door REACH als door CLP gegenereerde informatie.
In deze rubriek stellen we vast welke informatie die aan de downstreamgebruiker wordt doorgegeven in het
SDS en het ES, van nut kan zijn bij het uitvoeren van taken krachtens de eerder omschreven voorbeelden
van andere wetgeving dan REACH. Deze rubriek is niet bedoeld als advies over hoe de genoemde wettelijke
verplichtingen moeten worden nageleefd.
Excerpten zijn ter illustratie overgenomen uit de algemene blootstellingsscenario's (GES) van nikkelverbindingen
ontwikkeld door de Nickel Consortia12 (versies 2014) en openbaar beschikbare veiligheidsinformatiebladen van
diverse leveranciers van chemische stoffen.
Anders dan bij SDS is het format van blootstellingsscenario's niet wettelijk vastgelegd en derhalve bestaan
er variaties in de wijze waarop de informatie wordt gepresenteerd. Om downstreamgebruikers te helpen de
informatie te begrijpen die ze in de blootstellingsscenario's kunnen verwachten, heeft ECHA drie geannoteerde
ES-templates gepubliceerd13 na een aanbevolen format dat werd ontwikkeld aan de hand van een Routekaart
12 http://www.nickelconsortia.eu/downstream-user-generic-exposure-scenarios.html
13 http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats
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CSA/ES voor belanghebbenden14. Verwijzingen naar specifieke rubrieken van het blootstellingsscenario in de
rest van het document worden volgens deze templates aangegeven.

6. Aanvraag van een integrale IED-vergunning
Let op: deze rubriek is niet bedoeld als advies over hoe een IED-vergunning moet worden aangevraagd
maar om te laten zien waar REACH-informatie kan worden gebruikt om de aanvraag van een integrale IEDvergunning te ondersteunen.
6.1

WETTELIJKE VERPLICHTING VAN DE OPERATOR

De twee belangrijkste gevallen waarin een industriële operator een aanvraag voor een IED-vergunning moet
indienen, zijn:
1. Start van een nieuwe activiteit onderhevig aan de IED
2. Substantiële wijziging van een bestaande activiteit onderhevig aan de IED (bijgewerkte vergunning)
Bovendien moet de bevoegde instantie de inhoud van de vergunning opnieuw bekijken en bijwerken na een
tijdsinterval dat in de vergunning kan worden vermeld. De operator moet gewoonlijk een vergelijkbare
aanvraag indienen, met het verschil dat alle informatie die voorkomt uit de industriële activiteit (zoals
controles of inspectiegegevens) kan worden gebruikt.
6.2

BENODIGDE PARAMETERS

De belangrijkste benodigde parameters voor de aanvraag van een integrale IED-vergunning zijn vastgelegd in
artikel 12 van de IED.

Artikel 12 Vergunningaanvragen
1. Lidstaten dienen de noodzakelijke maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat een vergunningaanvraag
een omschrijving van het volgende omvat:

a) de installatie en de activiteiten;
b) de grond- en hulpstoffen, overige stoffen en de energie die wordt gebruikt in of gegenereerd door de
installatie;
c) de bronnen van emissies van de installatie;
d) de omstandigheden van de locatie van de installatie;
e) waar van toepassing, een baselinerapport in overeenstemming met Artikel 22 lid 2;
f) de aard en omvang van te verwachten emissies van de installatie in elk medium evenals de identificatie
van aanzienlijke effecten van de emissies voor het milieu;
g) de voorgestelde technologie en andere technieken voor het voorkomen of, waar dit niet mogelijk is,
verminderen van emissies van de installatie;
h) maatregelen voor de preventie, voorbereiding voor hergebruik, recycling en terugwinnen van door de
installatie geproduceerd afval;
i)

verdere geplande maatregelen om te voldoen aan de algemene principes van de basisverplichtingen
van de operator zoals vermeld in artikel 11;

j)

geplande maatregelen om emissies in het milieu te controleren;

k) de belangrijkste alternatieven voor de voorgestelde technologie, technieken en maatregelen, in brede
trekken bestudeerd door de aanvrager.
14 http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/information-requirements/chemical-safety-report/csr-es-roadmap
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Een aanvraag voor een vergunning dient tevens een niet-technische samenvatting te omvatten van de details
waar in de eerste subparagraaf naar verwezen wordt.
2. Waar informatie die wordt verstrekt in overeenstemming met de eisen vermeld in Richtlijn 85/337/EEG
of een veiligheidsrapport opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 96/82/EG of andere informatie
geproduceerd naar aanleiding van andere wetgeving voldoet aan een van de eisen van lid 1, dat informatie kan
worden opgenomen in, of aangehecht bij, de aanvraag.
6.3

GEBRUIK VAN REACH-INFORMATIE IN DE AANVRAAG

De operator van de installatie zal toegang hebben tot de veiligheidsinformatiebladen en blootstellingsscenario's
(indien van toepassing) van de stoffen die in de installatie in gebruik zijn. Indien informatie ontbreekt in het
geleverde SDS, dient de operator zich te wenden tot zijn leverancier(s) en om de ontbrekende gegevens te vragen.
Het is van belang op te merken dat veiligheidsgegevensbladen en blootstellingsscenario's specifiek zijn voor
een geleverde chemische stof (of mengsel) en informatie bevatten die relevant is voor de gebruiksvormen
die erin genoemd staan. Ter vergelijking, de integrale aanpak van de IED betekent dat de installatie als geheel
in aanmerking genomen wordt. Een dergelijke stof- of mengselspecifieke risicobeoordeling is niet voorzien
maar emissies van de installatie in het milieu worden wel in aanmerking genomen. REACH-informatie
voorziet niet in door processen veroorzaakte emissies of voor categorieën of aggregatiewaarden van stoffen
waar in BREF's vaak naar verwezen wordt. Grondige kennis van de eigen industriële processen en andere
informatiebronnen (BREF's, technische literatuur etc.) is vereist en dient de basis te zijn van de informatie
die in de aanvraag wordt verstrekt.
De informatie die in veiligheidsgegevensbladen en blootstellingsscenario's staat, kan echter op de volgende
manieren worden gebruikt om bij te dragen aan de vergunningaanvraag.

1. Beschrijving van
b) de grond- en hulpstoffen, overige stoffen en de energie die wordt gebruikt in of gegenereerd door de
installatie;
Veiligheidsinformatiebladen zijn de belangrijkste bron van informatie bij de beschrijving van de stoffen
en mengsels die in de installatie worden gebruikt. Relevante informatie zoals productidentificatie,
gevarenklasse, samenstelling, concentratie, fysisch-chemische eigenschappen etc. (rubriek 1, 2, 3 en 9
van het SDS) kunnen eenvoudig worden verzameld in een tabel of een database en worden ingediend als
onderdeel van de aanvraagdocumenten.
De operator kan alle andere stof- of mengselgerelateerde informatie (d.w.z. functie van de chemische
stof in het proces, leveranciersinformatie, SDS-ontvangstdatum, registratiestatus, informatie in verband
met andere wetgeving etc.) toevoegen die nuttig is voor hem om de aan de chemische stof gerelateerde
informatie ook om andere redenen te controleren. Hiervoor kan de ECHA-verspreidingsportal nuttig zijn als u
aanvullende informatie zoekt. Een voorbeeld van een dergelijke tabel wordt gegeven in bijlage 2.

2. Beschrijving van
c)
d)
e)
f)
g)

de bronnen van emissies van de installatie;
waar van toepassing, een baselinerapport in overeenstemming met Artikel 22(2);
de aard en omvang van te verwachten emissies van de installatie in elk medium evenals
identificatie van aanzienlijke effecten van de emissies op het milieu;
geplande maatregelen om emissies in het milieu te controleren

Gevarenklasse en ecologische informatie in rubriek 2 en 12 van het SDS kan de stoffen en mengsels helpen
identificeren die het meest kritiek zijn in termen van milieubescherming. De fysische en chemische eigenschappen
die in rubriek 9 van het SDS worden beschreven, kunnen ook aanwijzingen geven over emissieroutes (bijvoorbeeld
“gas” of “fijn poeder” als het gaat om emissies in de lucht). Evenzo kan advies met betrekking tot stofvorming in
diverse rubrieken van het SDS (bijvoorbeeld 7 of 8) wijzen op mogelijke emissies in de lucht.
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FIGUUR 3: EXCERPT UIT SDS NIKKELSULFAAT RUBRIEK 2
INDELINGSINFORMATIE

FIGUUR 4: EXCERPT UIT SDS NIKKELSULFAAT RUBRIEK 8
DREMPELWAARDEN EN ADVIES MET BETREKKING TOT STOFVORMING.
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FIGUUR 5: EXCERPT UIT SDS NIKKELSULFAAT RUBRIEK 12
ECOLOGISCHE INFORMATIE

In aanvulling op de gegevens die in het SDS staan, kan de informatie in het blootstellingsscenario, zoals
informatie over uitstromen of vrijkomen, bijdragen aan het inschatten van het vrijkomen van de stof in de
verschillende onderdelen van het milieu. Dit kan vooral nuttig zijn als het bedrijf geen gemeten gegevens ter
beschikking heeft bij de vergunningaanvraag (bijvoorbeeld voor een nieuwe installatie).
De bron van de gegevens (gemeten of gemodelleerd) dient echter wel in aanmerking te worden genomen om
de verstrekte informatie volledig te kunnen begrijpen.
De gecombineerde informatie kan tevens bijdragen aan een indicatie of de stof in aanmerking dient te
worden genomen bij de planning voor een baselinerapport of voor controleactiviteiten.
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FIGUUR 6: EXCERPT UIT GES2: METAALOPPERVLAKTEBEHANDELING: NIKKELCHLORIDE - ELEKTROLYTISCH
VERNIKKELEN, ELEKTROFORMEREN MET NIKKEL, AUTOKATALYTISCH VERNIKKELEN

3. Beschrijving van
g) de voorgestelde technologie en andere technieken voor het voorkomen of, waar dit niet mogelijk is,
verminderen van emissies van de installatie;
De details van bedrijfsomstandigheden en risicobeheersmaatregelen die zijn beschreven in het uitgebreid
veiligheidsinformatieblad (SDS plus blootstellingsscenario) kunnen andere bronnen van informatie (bijvoorbeeld BREFdocumenten) aanvullen in de beschrijving van de installaties, met name wanneer de vergunning wordt aangevraagd bij
de start van de werkzaamheden of bijvoorbeeld wanneer de vergunning wordt aangevuld met een nieuw proces.
Het blootstellingsscenario kan bijvoorbeeld technische voorwaarden of organisatorische maatregelen
(bijvoorbeeld training van personeel) geven om lozingen, emissies en vrijkomen in het milieu te voorkomen of
te beperken. Tegelijkertijd kan de operator controleren of de gekozen technologie in lijn is met de technologie
die in het blootstellingsscenario wordt aanbevolen.

FIGUUR 7: EXCERPT UIT GES10: METAALOPPERVLAKTEBEHANDELING: ELEKTROLYTISCH VERNIKKELEN EN
ELEKTROFORMEREN MET NIKKEL

4. Beschrijving van
h) maatregelen voor de preventie, voorbereiding voor hergebruik, recycling en terugwinnen van door de
installatie geproduceerd afval;
De operator dient rubriek 13 van het SDS na te kijken voor richtlijnen inzake correct afvalbeheer of
geschikte behandelmethoden van het afval van de stof of het mengsel. Advies over behandelmethoden voor
verontreinigde verpakkingen dient indien nodig ook te worden verstrekt.
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FIGUUR 8: EXCERPT UIT SDS NIKKELBRIKETTEN RUBRIEK 13

FIGUUR 9: EXCERPT UIT SDS NIKKELCHLORIDE RUBRIEK 13

Het blootstellingsscenario bevat tevens een hoofdstuk over omstandigheden en maatregelen met betrekking
tot behandeling van afval. Deze informatie bevat soms aanbevelingen voor terugwinnen of recycling, en kan
nuttig zijn bij de beschrijving van maatregelen die in de installatie worden gebruikt.

FIGUUR 10: EXCERPT UIT GES10: METAALOPPERVLAKTEBEHANDELING - ELEKTROLYTISCH VERNIKKELEN
EN ELEKTROFORMEREN MET NIKKEL EN GES2: METAALOPPERVLAKTEBEHANDELING: NIKKELCHLORIDE ELEKTROLYTISCH VERNIKKELEN, ELEKTROFORMEREN MET NIKKEL, AUTOKATALYTISCH VERNIKKELEN
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5.

Beschrijving van
k) de belangrijkste alternatieven voor de voorgestelde technologie, technieken en maatregelen, in brede
trekken bestudeerd door de aanvrager;

De informatie die in het blootstellingsscenario staat, kan diverse methoden aangeven om de risico's te
beheersen. Het bedrijf kan een daarvan gebruiken en de andere als alternatieve technieken opvoeren

FIGUUR 11: EXCERPT UIT GES2: METAALOPPERVLAKTEBEHANDELING: NIKKELCHLORIDE - ELEKTROLYTISCH
VERNIKKELEN, ELEKTROFORMEREN MET NIKKEL, AUTOKATALYTISCH VERNIKKELEN

Indien enkele van de door de operator gebruikte stoffen onderhevig zijn aan een gereguleerd risicobeheerproces
krachtens REACH (met name autorisatie of beperking) kan een analyse van alternatieven beschikbaar zijn in het
autorisatieaanvraagdossier of in het beperkingsdossier.
Deze informatie kan worden geraadpleegd via de ECHA-website.
• Autorisatieaanvraag http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/
applications-for-authorisation. Rechtstreeks van de lijst van lopende besprekingen of via de link naar
“Adopted opinions and previous consultations on application for authorisation”
• Beperking http://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration. Rechtstreeks van de lijst van lopende
besprekingen of via de link naar “Adopted opinions”.
Dit geldt echter alleen voor de stoffen die onderhevig zijn aan deze specifieke maatregelen. Meer informatie
kunt u vinden in BREF-documenten voor de sector industrie. Openbare websites zoals de substitution support
portal (http://www.subsport.eu/) kunnen ook helpen als u alternatieven voor gevaarlijke stoffen zoekt.
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7. Risicobeoordeling voor CAD en CMD
Let op: deze rubriek is niet bedoeld als advies over hoe een risicobeoordeling moet worden uitgevoerd maar
om te laten zien waar REACH-informatie kan worden gebruikt om het proces te ondersteunen.
7.1

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER

De werkgever heeft de plicht de risico's vast te stellen en te beoordelen van gevaarlijke chemische middelen
op de werknemers.
Deze evaluatie van risico's en implementatie van preventieve maatregelen moet worden uitgevoerd voordat een
nieuwe activiteit wordt opgestart en moet actueel worden gehouden. Aanleidingen voor een herziening van de
beoordeling zijn o.a. controleresultaten (gezondheid, blootstelling of technisch) die duiden op een probleem of
aanzienlijke wijzigingen in arbeidsomstandigheden (“aanzienlijke wijzigingen” volgens de CAD, “elke wijziging in
de omstandigheden die van invloed kan zijn op blootstelling van de werknemer” volgens de CMD). Dit omvat ook
wijzigingen zoals nieuwe indeling krachtens de CLP waardoor de stof wordt geclassificeerd als een carcinogene
of mutagene stof.
Artikel 4(1), 4(3) en 4(4) van de CAD geeft de volgende richtlijnen:

Artikel 4 Vaststelling en beoordeling van risico van gevaarlijke chemische middelen
1. Bij het uitvoeren van de verplichtingen die zijn vastgelegd in artikel 6, lid 3, en artikel 9, lid 1, van Richtlijn
89/391/EEG, dient de werkgever eerst vast te stellen of er gevaarlijke chemische middelen op de werkplek
aanwezig zijn. Als dat zo is, dient hij vervolgens alle risico's voor de veiligheid en gezondheid van werknemers
die voortkomen uit de aanwezigheid van die chemische middelen te beoordelen, rekening houdend met het
volgende:
• de gevaarlijke eigenschappen ervan,
• informatie over veiligheid en gezondheid die door de leverancier dient te worden verstrekt (bijv. het
relevante veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het
Europees Parlement en van de Raad)15,
• het niveau, type en de duur van de blootstelling,
• de omstandigheden van werk met dergelijke middelen, met inbegrip van de hoeveelheid ervan,
• alle grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling of biologische grenswaarden vastgesteld op het
territorium van de lidstaat in kwestie,
• het effect van getroffen of te treffen preventieve maatregelen,
• waar beschikbaar, de conclusies die kunnen worden getrokken uit toezicht op de gezondheid dat reeds
gehouden is.
De werkgever dient aanvullende informatie te verkrijgen die nodig is voor de risicobeoordeling van de
leverancier of uit andere voorhanden zijnde bronnen. Waar van toepassing dient deze informatie de
specifieke beoordeling te bevatten met betrekking tot het risico voor gebruikers dat is vastgesteld op basis
van EU-wetgeving inzake chemische middelen.

3. Bepaalde activiteiten in de onderneming of instelling, zoals onderhoud, waarvan te verwachten valt
dat er een potentieel is voor aanzienlijke blootstelling, of die om andere redenen kunnen resulteren
in schadelijke effecten voor de veiligheid en gezondheid, zelfs nadat alle technische maatregelen zijn
getroffen, dienen in de risicobeoordeling te worden opgenomen.
4. In geval van activiteiten die blootstelling aan diverse gevaarlijke chemische middelen met zich mee
brengen, dient het risico te worden beoordeeld op basis van het risico dat wordt gevormd door al die
chemische stoffen in combinatie.
15 De REACH-verordening

23

Routekaart CSR/ES
Actie gebied 5: Ondersteuning informatieverwerking op eindgebruikersniveau

24

Bovendien staat in artikel 3, lid 3, en artikel 3, lid 4, van de CMD:

Artikel 3 Reikwijdte — Vaststelling en beoordeling van risico's
3. Bij de beoordeling van het risico dient rekening te worden gehouden met alle andere blootstellingsroutes,
zoals absorptie in en/of door de huid.
4. Wanneer de risicobeoordeling wordt uitgevoerd, dienen werkgevers speciale aandacht te besteden aan
eventuele effecten met betrekking tot de gezondheid of veiligheid van werknemers die speciaal risico
lopen en dienen ze, onder andere, rekening houden met de wenselijkheid dergelijke werknemers niet te
werk te stellen in ruimtes waar ze in contact kunnen komen met carcinogene of mutagene stoffen.
Algemene opmerking:
Het is belangrijk om op te merken dat de risicobeoordeling moet worden uitgevoerd voor alle gevaarlijke
chemische stoffen die op de werkplek aanwezig zijn. Volgens artikel 2, lid a, van de CAD wil “chemisch middel”
zeggen: alle chemische elementen of verbindingen, als zodanig of vermengd, zoals deze in de natuurlijke
staat voorkomen of zoals ze worden geproduceerd, gebruikt of vrijkomen, o.a. vrijkomen als afval, door
arbeidsactiviteiten, al dan niet met opzet geproduceerd en al dan niet op de markt gebracht. Deze definitie
is breder dan de definitie van stof in REACH en derhalve zal de REACH-informatie niet voorzien in alle
chemische stoffen die op de werkplek aanwezig zijn, bijv. door het proces gegenereerde stoffen zoals stof.
Het is ook van belang op te merken dat SDS en ES informatie bevatten over afzonderlijke stoffen of
mengsels terwijl de risicobeoordeling voor de werkplek moet worden uitgevoerd voor alle aanwezige
gevaarlijke chemische middelen in combinatie.
Bovendien zullen de lokale omstandigheden in een reeds bestaande werkplaats waar diverse gevaarlijke
chemische stoffen worden gebruikt, waarschijnlijk niet precies overeenkomen met alle omstandigheden die
in het SDS en ES beschreven staan. Het bedrijf zal moeten inzien of hun proces en voorzorgsmaatregelen
overeenkomen met die in de relevante ES(s) en een methode moeten ontwikkelen om aan de verschillende
verplichtingen te voldoen:
• een gecombineerde risicobeoordeling uitvoeren voor alle aanwezige gevaarlijke chemische stoffen
• een reeks risicobeheermaatregelen zoeken die geschikt is voor de verschillende taken in het proces
7.2

RISICOBEOORDELING WERKPLEK

Er zijn geen bindende regels op EU-niveau over hoe een risicobeoordeling voor de werkplek moet worden
uitgevoerd; de Europese Commissie heeft echter wel in 1996 een “Advies betreffende risicobeoordeling op
het werk”16 uitgebracht. Deze gids kan door lidstaten naar wens worden gebruikt of aangepast om advies te
kunnen geven over hoe een risicobeoordeling op het werk moet worden uitgevoerd. In 2005 publiceerde de
Europese Commissie ook de “Praktische richtlijnen van niet-bindende aard betreffende de bescherming van de
gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk”17. Het doel van
deze praktische richtlijnen is om lidstaten te helpen bij het opstellen van hun nationale beleid en naleving te
vergemakkelijken van hun regelgeving inzake de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers.
Veel nationale overheden hebben hun eigen adviezen en instrumenten ontwikkeld om werkgevers te helpen.
In deze documenten wordt de volgende risicobeoordelingsmethode voorgesteld:
1.
2.
3.
4.

Identificeren van gevaren en personen die risico lopen
Risico's evalueren en prioriteit geven
Beslissen over preventieve actie om de risico's uit te bannen of te beheersen
Actie ondernemen om de preventieve en beschermende maatregelen in te stellen

16 https://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines/guidance-on-risk-assessment-at-work
17 http://bookshop.europa.eu/en/practical-guidelines-of-a-non-binding-nature-on-the-protection-of-the-health-and-safety-ofworkers-from-the-risks-related-to-chemical-agents-at-work-pbKE6805058/
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5. De beoordeling controleren en herzien om ervoor te zorgen dat deze actueel blijft
In de meeste bestaande bedrijven maken deze stappen deel uit van een arbo- en milieuprocedure en
het tijdsinterval tot herziening van de beoordeling wordt intern vastgesteld. Zoals eerder genoemd
ondersteunt REACH het opstellen van nieuwe informatie over stoffen die op zijn beurt wordt doorgegeven
aan downstreamgebruikers. De REACH-verplichtingen van downstreamgebruikers (zie tabel 2) in verband
met veiligheidsinformatiebladen en blootstellingsscenario's hebben hun eigen tijdlijnen. Dit introduceert
een nieuw element in de stapsgewijze aanpak van risicobeoordeling voor de werkplek en in de interne
revisiecyclus van het bedrijf.
Downstreamgebruikers/operators moeten de inkomende nieuwe informatie beoordelen, bepalen wat voor
acties nodig zijn om naleving van REACH te garanderen, de eventuele impact van deze acties op CAD/CMDverplichtingen vaststellen en indien nodig ook hierop actie ondernemen.
Een wijziging in de gevarenklasse van een stof kan bijvoorbeeld wijzigingen in de op de locatie gebruikte
risicobeheersmaatregelen vergen om het vrijkomen van stoffen te minimaliseren. Dit dient aanleiding te zijn
voor een herziening van de risicobeoordeling van processen waarin de stof wordt gebruikt voordat de wijzigingen
worden geïmplementeerd. Deze herziening dient rekening te houden met de in het blootstellingsscenario
omschreven risicobeheersmaatregelen.
Dergelijke herzieningen, waar nodig ondersteund door controles of metingen, dragen bij aan het nakomen
van de verplichting dat de technische en organisatorische maatregelen om blootstelling te voorkomen
toereikende risicobeheersing blijven bieden met betrekking tot gevaarlijke chemische stoffen.
7.3

GEBRUIK VAN REACH-INFORMATIE IN DE RISICOBEOORDELING

De door leveranciers van chemische stoffen geleverde veiligheidsinformatiebladen en
blootstellingsscenario's (indien van toepassing) zullen heel wat nuttige informatie bevatten voor het deel van
de risicobeoordeling dat over gevaarlijke chemische stoffen gaat.
Stap 1: Identificeren van gevaren en personen die risico lopen
Zoals beschreven in het advies over risicobeoordeling op het werk, gaat de eerste stap over het zoeken naar
die middelen op het werk die potentieel schade kunnen aanrichten aan de gezondheid van de mens, en de
werknemers te identificeren die eraan kunnen worden blootgesteld.
In een veiligheidsinformatieblad helpen de volgende rubrieken bij het vaststellen welke de stoffen of mengsels
van grootste zorg zijn voor de gezondheid van de mens, wat de mogelijke gevolgen van blootstelling zijn en of er
specifeke groepen werknemers zijn die extra bescherming nodig hebben (bijvoorbeeld blootstelling van zwangere
vrouwen voorkomen aan chemische stoffen die schadelijk zouden kunnen zijn voor het ongeboren kind).
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Rubriek 2: Gevarenindeling, etiketteringselementen en gevarenaanduidingen.

FIGUUR 12: EXCERPT UIT SDS NIKKELBRIKETTEN RUBRIEK 2

Informatie over andere gevaren die niet worden ingedeeld in rubriek 2.3 kan eveneens relevant zijn.
Rubriek 8.1: Drempelwaarden voor menselijke blootstelling (controleparameters).
FIGUUR 13: EXCERPT UIT SDS NIKKELBRIKETTEN RUBRIEK 8
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Rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen.

FIGUUR 14: EXCERPT UIT SDS NIKKELBRIKETTEN RUBRIEK 9

Rubriek 11: Toxicologische informatie en de beknopte omschrijving van de toxicologische symptomen en
effecten die blootstelling aan de chemische stof teweeg kan brengen.

FIGUUR 15: EXCERPT UIT SDS NIKKELBRIKETTEN RUBRIEK 11
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Rubriek 3 van het SDS geeft ook meer informatie over de samenstelling van de chemische stof en geeft
informatie over de indeling van de verschillende bestanddelen die in een mengsel aanwezig zijn.

FIGUUR 16: EXCERPT UIT SDS NIKKELBADOPLOSSING RUBRIEK 3

Gevaar kan ook voortkomen uit reacties die optreden tussen chemische stoffen of onder bepaalde
omstandigheden. Informatie over stabiliteit en reactiviteit van de chemische stof is te vinden in rubriek 10
van het SDS en soms wordt informatie over onverenigbaarheden ook gemeld in rubriek 7.2.
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FIGUUR 17: EXCERPT UIT SDS NIKKELBRIKETTEN RUBRIEK 10

FIGUUR 18: EXCERPT UIT SDS NIKKELBRIKETTEN RUBRIEK 7

In de titelrubriek van het blootstellingsscenario heeft de beschrijving van de bijdragescenario's werknemers
te maken met de verschillende taken die werknemers uitvoeren tijdens het gebruik van de stof. Dit zal helpen
alle werknemers te identificeren die de chemische stof hanteren en er derhalve mogelijk aan blootgesteld
worden.

FIGUUR 19: EXCERPT UIT GES10: METAALOPPERVLAKTEBEHANDELING NIKKELMETAAL - ELEKTROLYTISCH
VERNIKKELEN EN ELEKTROFORMEREN MET NIKKEL
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Stap 2 : Risico's evalueren
Bij het evalueren van de risico's moeten de kans op blootstelling en ernst van de gevolgen in aanmerking
genomen en ingeschat worden.
De ernst van de gevolgen zal afhangen van de intrinsieke eigenschappen van de chemische stoffen en van de
mogelijke interactie met andere gevaarlijke chemische stoffen die tegelijkertijd gebruikt worden.
De REACH-informatie over intrinsieke eigenschappen van de chemische stof en mogelijke interacties en
onverenigbaarheden staat in Stap 1 hierboven.
De kans dat blootstelling feitelijk plaatsvindt, hangt af van:
• het gebruikspatroon (gebruikte hoeveelheden, duur, frequentie etc.)
• de algemene organisatie van het werk
• de gebruikte apparatuur en technologie
• de werkprocedures.
Rubriek 7 van het SDS biedt advies over veilig hanteren en opslag en rubriek 8.2 van het SDS beschrijft de
passende blootstellingsbeheersing (technische controles en PPE).

FIGUUR 20: EXCERPT UIT SDS NIKKELSULFAAT RUBRIEK 7 EN 8.2

FIGUUR 21: EXCERPT UIT SDS NIKKELSULFAAT RUBRIEK 7 EN 8.2
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Bovendien biedt rubriek 2 van het blootstellingsscenario informatie over de bedrijfsomstandigheden en
risicobeheersmaatregelen die toereikende risicobeheersing waarborgen voor een specifieke gebruiksvorm
van de stof. Deze informatie hangt nauw samen met gebruik en apparatuur-/technologische parameters.

FIGUUR 22: EXCERPTEN UIT GES4: METAALOPPERVLAKTEBEHANDELING NIKKELSULFAAT - ELEKTROLYTISCH
VERNIKKELEN, ELEKTROFORMEREN MET NIKKEL EN AUTOKATALYTISCH VERNIKKELEN

Stap 3: Beslissen over preventieve actie
Als gevolg van stap 1 en 2 van de risicobeoordeling voor de in het bedrijf gebruikte chemische stoffen zal een
aantal specifieke risico's zijn vastgesteld en geëvalueerd. Om de passende maatregelen ter uitbanning of
beheersing van deze risico's te kunnen kiezen, zal het bedrijf het volgende moeten doen:
• de informatie die in SDS en ES staat voor elke chemische stof bestuderen en
• beslissen over een reeks risicobeheersmaatregelen die geschikt zijn voor de verschillende taken en
stoffen die in het proces worden gebruikt, met inbegrip van door het proces veroorzaakte risico's.
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Informatie die in het blootstellingsscenario staat onder de kop “Guidance to DU to evaluate whether he works
inside the boundaries set by the ES” kan de grenzen omvatten van de toegestane flexibiliteit waaneer wordt
gecontroleerd of de omstandigehden van gebruik van de stof in de werkplaats overeenkomen met de aanbevolen
grenzen in het blootstellingsscenario, of een link naar waar dit afwegingsadvies kan worden verkregen. Dit zal
helpen een adequaat niveau van bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu te bereiken.

FIGUUR 23: HYPOTHETISCH VOORBEELD VAN DE INHOUD VAN RUBRIEK 4 VAN EEN BLOOTSTELLINGSSCENARIO.
DIT VOORBEELD IS OPGESTELD DOOR ECHA EN IS OPGEMAAKT VOLGENS DE TEMPLATES VOOR EEN
BLOOTSTELLINGSSCENARIO 18

Ook zullen de eerstehulpmaatregelen die in rubriek 4 van het SDS staan beschreven (waaronder antidota,
contra-indicaties of directe behandeling die op de werkplek beschikbaar dient te zijn) met name nuttig zijn
om de gevolgen te minimaliseren in geval van onopzettelijke blootstelling.

FIGUUR 24: EXCERPT UIT SDS GEBLUSTE KALK RUBRIEK 4

18 http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats
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8. Informatie en training voor werknemers
8.1

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER

De IED eist niet specifiek van operators dat ze hun werknemers trainen maar het BREF-document over
“Oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen” beschoust traininng, kennis en competentie van
personeel als een element of de beste beschikbare technieken vanuit milieubeheerperspectief om bij te
dragen aan de algehele milieuprestatie van de installatie.
Als onderdeel van de algemene verplichting om de veiligheid en gezondheid van werknemers te garanderen in
elk opzicht dat verband houdt met het werk, heeft de werkgever de plicht om de werknemers een toereikende
veiligheids- en gezondheidstraining te geven, met name in de vorm van informatie en instructies19.
In de CAD (artikel 8, lid 1) en CMD (artikel 11) staat wat voor soort informatie, instructie en training
aan werknemers en/of hun vertegenwoordigers moet worden gegeven en hoe deze informatie wordt
verstrekt. Deze artikelen vermelden ook voor wanneer informatie, instructies of trainingen moeten worden
geactualiseerd of herhaald. Het is een verplichting om werknemers en/of hun vertegenwoordigers toegang te
verlenen tot veiligheidsinformatiebladen.

CAD, Artikel 8 Informatie en opleiding voor werknemers
1. Behoudens artikel 10 en 12 van Richtlijn 89/391/EEG dient de werkgever ervoor te zorgen dat
werknemers en/of hun vertegenwoordigers worden voorzien van:
• de gegevens verkregen overeenkomstig artikel 4 van deze Richtlijn, en verdere informatie wanneer een
belangrijke verandering op de werkplek leidt tot een wijziging in deze gegevens,
• informatie over de gevaarlijke chemische middelen die voorkomen op de werkplek, zoals de identiteit
van die middelen, de risico's voor veiligheid en gezondheid, relevante grenswaarden voor beroepsmatige
blootstelling en overige wettelijke bepalingen,
• training en informatie over passende voorzorgsmaatregelen en uit te voeren acties om zichzelf en andere
werknemers op de werkplek te beschermen,
• toegang tot alle door de leverancier geleverde veiligheidsinformatiebladen overeenkomstig artikel 31
van Verordening (EG) nr. 1907/2006;

en dat de informatie wordt:
• verschaft op een manier die past bij de uitkomst van de risicobeoordeling overeenkomstig artikel 4
van deze Richtlijn. Dit kan variëren van mondelinge communicatie tot individuele instructie en training
begeleid door schriftelijke informatie, afhankelijk van de aard en mate van het risico dat bekend is
geworden door de beoordeling die door het genoemde artikel vereist wordt,
• bijgewerkt rekening houdend met gewijzigde omstandigheden.

2. Waar containers en buizen voor op het werk gebruikte gevaarlijke chemische middelen niet gemarkeerd
zijn in overeenstemming met de relevante EU-wetgeving inzake de etikettering van chemische stoffen en
inzake veiligheidsaanwijzingen op de werkplek, dient de werkgever behoudens de afwijkingen waarin de
bovengenoemde wetgeving voorziet, ervoor te zorgen dat de inhoud van de containers en buizen, en ook de
aard van die inhoud en eventuele daarmee gepaard gaande gevaren, duidelijk vast te stellen zijn.
3. Lidstaten kunnen maatregelen nemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat werkgevers op verzoek,
bij voorkeur van de producent of leverancier, alle informatie over gevaarlijke chemische middelen kunnen
19 Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de
verbetering van de veiligheid en de gezondheid van werknemers op het werk.
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verkrijgen die nodig is om artikel 4, lid 1 van deze Richtlijn toe te passen, voor zover noch Verordening (EG) nr.
1907/2006, noch Verordening (EG) nr. 1272/2008 enige verplichting omvatten om informatie te verstrekken
CMD, Artikel 11 Informatie en training van werknemers
1. De werkgever zal passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat werknemers en/of
vertegenwoordigers van werknemers in de onderneming of instelling voldoende en passende training ontvangen,
op basis van alle beschikbare informatie, met name in de vorm van informatie en instructies, met betrekking tot:
a)
b)
c)
d)
e)

mogelijke risico's voor de gezondheid, met inbegrip van de extra risico's als gevolg van tabaksconsumptie;
te nemen voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen;
hygiëne-eisen;
dragen en gebruik van beschermingsmiddelen en beschermende kleding;
door werknemers, o.a. reddingswerkers, te nemen stappen, in geval van incidenten en om incidenten te
voorkomen.

De training zal:
• worden aangepast in verband met nieuwe of gewijzigde risico's, en
• indien nodig periodiek herhaald worden.

2. Werkgevers dienen werknemers op de hoogte te stellen van installaties en containers die carcinogene
of mutagene stoffen bevatten, ervoor te zorgen dat alle containers, verpakkingen en installaties die
carcinogene of mutagene stoffen bevatten duidelijke en leesbare opschriften hebben, en voorzien van
duidelijk zichtbare waarschuwings- en gevarentekens.
8.2

GEBRUIK VAN REACH-INFORMATIE IN DE TRAINING

Let op: deze rubriek is niet bedoeld als advies over hoe een risicobeoordeling moet worden georganiseerd of
een training moet worden uitgevoerd maar om te laten zien waar REACH-informatie kan worden gebruikt om
deze activiteit te ondersteunen.
Zoals eerder genoemd is het volgens de CAD een verplichting om werknemers en/of hun vertegenwoordigers
toegang te verlenen tot veiligheidsinformatiebladen. Bovendien is het een van de basisverplichtingen van
de operator krachtens de IED om de noodzakelijke maatregelen treffen ter preventie van ongevallen en ter
beperking van de gevolgen ervan.
De veiligheidsinformatiebladen en blootstellingsscenario's bevatten informatie die kan worden gebruikt
bij het plannen en organiseren van de training van werknemers om de chemische veiligheid te verbeteren,
ongevallen te verminderen en de gevolgen ervan te beperken.
Het is aan de werkgever om te beslissen wat het juiste benodigde detailniveau en op welke wijze de training
moet worden georganiseerd maar het kan nuttig zijn om te differentiëren tussen training voor normale
arbeidsomstandigheden en training in hoe te reageren op ongevallen.
8.2.1

Normale arbeidsomstandigheden

Rubriek 16 van het SDS biedt algemeen advies over een passende training voor werknemers om de
bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu te garanderen.

FIGUUR 25: EXCERPT UIT SDS GEBLUSTE KALK RUBRIEK 16
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In rubriek 2 van het SDS worden de gevaren van de stof of het mengsel en de passende waarschuwingen voor die
gevaren beschreven. Etiketteringselementen helpen gebruikers om in een oogopslag de belangrijkste gevaren
en beschermende maatregelen te zien. Training is met name nodig om ervoor te zorgen dat werknemers de
nieuwe gevarenklassen, pictogrammen, gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen die met de CLP zijn
geïntroduceerd, herkennen en begrijpen.

FIGUUR 26: EXCERPTEN UIT SDS NIKKELSULFAAT RUBRIEK 2.1 EN 2.2

Instructies voor hantering en opslag in rubriek 7 in verband met bescherming tegen blootstelling in
rubriek 8.2 en verwijdering in rubriek 13 van de SDS dienen de basis te zijn van hoe werknemers in normale
arbeidsomstandigheden op veilige wijze omgaan met de chemische stoffen.
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FIGUUR 27: EXCERPT UIT SDS GEBLUSTE KALK RUBRIEK 7

FIGUUR 28: EXCERPT UIT SDS GEBLUSTE KALK RUBRIEK 8.2

FIGUUR 29: FIGUUR 27: EXCERPT UIT SDS GEBLUSTE KALK RUBRIEK 13

In het blootstellingsscenario bevat de rubriek waarin de gebruiksomstandigheden die van invloed zijn op
blootstelling worden beschreven, belangrijke informatie over voorwaarden voor veilig gebruik voor het milieu
(soms onder de kop “Bijdragescenario milieu”). Deze informatie kan nuttig zijn voor trainingsdoelen.
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FIGUUR 30: EXCERPTEN UIT GES4 METAALOPPERVLAKTEBEHANDELING NI SULFAAT – ELEKTROLYTISCH
VERNIKKELEN, ELEKTROFORMEREN MET NIKKEL EN AUTOKATALYTISCH VERNIKKELEN – 2.1 BEHEERSING VAN
MILIEUBLOOTSTELLING

Evenzo bevat de rubriek waarin de gebruiksomstandigheden die van invloed zijn op blootstelling voor
werknemers worden beschreven, belangrijke informatie over voorwaarden voor veilig gebruik die in
trainingsactiviteiten kan worden gebruikt.
Deze informatiie wordt soms gepresenteerd onder de kop “Bijdragescenario werknemer”.
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FIGUUR 31: EXCERPT UIT GES4 METAALOPPERVLAKTEBEHANDELING NI SULFAAT – ELEKTROLYTISCH
VERNIKKELEN, ELEKTROFORMEREN MET NIKKEL EN AUTOKATALYTISCH VERNIKKELEN – 2.2 BEHEERSING VAN
BLOOTSTELLING VAN WERKNEMERS VOOR BIJDRAGE AAN BLOOTSTELLINGSSCENARIO 4.2

8.2.2

Reactie op ongevallen (blootstelling, brand, morsen)

Eerstehulpmaatregelen, beschreven in rubriek 4 van het SDS, zijn belangrijk om de gevolgen van
onopzettelijke blootstelling te beperken voor het slachtoffer maar soms ook voor de persoon die eerste hulp
verleent.
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FIGUUR 32: EXCERPT UIT SDS WATERSTOFFLUORIDE RUBRIEK 4

In rubriek 5 van het SDS zijn ongeschikte blusmiddelen en speciale gevaren van de chemische stof in geval
van brand van belang om tijdens de training te benadrukken. Verder advies voor de verwijdering van residuen
kan ook worden gegeven. Dit zal helpen de gevolgen te minimaliseren en gevaarlijke reacties te voorkomen bij
het blussen van een brand waarbij chemische stoffen betrokken zijn.

FIGUUR 33: EXCERPT UIT SDS NIKKELSULFAAT RUBRIEK 5
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Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van stoffen, beschreven in rubriek 6 van het SDS, bevatten tevens
informatie over persoonlijke voorzorgsmaatregelen, te gebruiken beschermende uitrusting en in acht te
nemen milieuvoorzorgsmaatregelen wanneer er sprake is van accidenteel morsen of lekken. Dit advies
zal nuttig zijn om de gevolgen van accidenteel vrijkomen voor het milieu en de gezondheid van de mens te
minimaliseren.

FIGUUR 34: EXCERPT UIT SDS WATERSTOFFLUORIDE RUBRIEK 6

Routekaart CSR/ES
Actie gebied 5: Ondersteuning informatieverwerking op eindgebruikersniveau

9. Risicobeheer van dagelijkse activiteiten
Risicobeheer maakt deel uit van de normale dagelijkse gang van zaken en is een kernaspect van de IED, CAD en CMD.
Het doel is ervoor te zorgen dat de werkzaamheden zodanig worden beheerd dat de risico's eerst beoordeeld en
vervolgens beheerst worden.
Nog een belangrijke stap is ervoor te zorgen dat de beoordeling regelmatig wordt herzien of wanneer er behoefte
is aan een nieuwe versie. Wijzigingen in het proces, 'near misses' of incidenten zijn typische aanleidingen voor
herziening.
Nieuwe informatie in het SDS en ES kan eveneens aanleiding zijn voor een herziening. Een wijziging in gevarenklasse
van een stof of mengsel kan bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor risicobeheersmaatregelen en kan een revisie
van de risicobeoordeling vereisen of zelfs van de milieuvergunning. Wijzigingen in de blootstellingsscenario's kunnen
vergelijkbare gevolgen hebben.
Wanneer een veiligheidsinformatieblad (en indien van toepassing blootstellingsscenario) wordt verstrekt aan de
downstreamgebruiker, is de eenvoudigste manier om vast te stellen of het document een herziene versie is: de
eerste pagina van het SDS controleren waar revisie-informatie moet worden aangegeven.
Rubriek 16 van het SDS bevat een aanduiding van waar wijzigingen zijn aangebracht in de vorige versie van het SDS.
Dit helpt bij het vaststellen of de wijzigingen in het SDS enige invloed op het risicobeheer hebben. Als de aangegeven
wijzigingen niet duidelijk genoeg zijn, kunt u uw leverancier om nadere toelichting vragen.

FIGUUR 35: EXCERPT UIT SDS NIKKELSULFAAT RUBRIEK 1

FIGUUR 36: EXCERPT UIT SDS NIKKELSULFAAT RUBRIEK 16
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De manier waarop wijzigingen staan aangegeven in rubriek 16 kan variëren. In het bovenstaande voorbeeld
heeft de leverancier ervoor gekozen de elementen in het document die zijn gewijzigd, te onderstrepen. Hier
wordt nog een voorbeeld gegeven.

FIGUUR 37: EXCERPT UIT SDS GEBLUSTE KALK RUBRIEK 16

Voor een efficiënte behandeling van de ontvangen informatie kan het nuttig zijn om een referentielijst van
informatiegebruik op te stellen. De lijst helpt om vast te stellen wat voor informatie is gebruikt voor welke
wettelijke verplichting. Wanneer de informatie verandert, is het eenvoudiger om de implicaties te traceren en
wijzigingen dienovereenkomstig te implementeren. Een voorbeeld van een dergelijke lijst wordt gegeven in
aanhangsel 3.

Routekaart CSR/ES
Actie gebied 5: Ondersteuning informatieverwerking op eindgebruikersniveau

Aanhangsel 1. Lijst van termen
Eindgebruiker
Persoon of entiteit die stoffen of mengsels gebruikt bij een industriële of beroepsmatige activiteit (bijv.
geen consument of distributeur) en die deze stoffen of mengsels niet verder downstream levert.
Maskering
Maskering wordt toegepast bij bijna alle metaalafwerkingsactiviteiten waarbij slechts een specifiek
gedefinieerd deel van het oppervlak van een onderdeel moet worden blootgesteld aan een proces.
Afscherming
Afscherming wordt gebruikt om excessieve stroom weg te leiden van gebieden van hoge stroomsterkte om
excessieve opeenhoping van de afzetting te voorkomen.
Vernikkelingsrek
Een rek, of jig, is een elektrisch geleidend apparaat dat de onderdelen in een vaste positie houdt tijdens
de vernikkelingscyclus. Het moet zeer goed geleiden vanwege de noodzaak om het onderdeel elektrisch te
verbinden met de stroomrail en de gelijkstroomvoorziening. Het hele oppervlak, met uitzondering van de
contactgebieden, is doorgaans bedekt met chemisch bestendige en isolerende kunststof.
Bassin
Een put of reservoir dat dient als afvoerkanaal of vergaarbak voor vloeistoffen

Aanhangsel 2: Tabel samenvattingen chemische informatie
Dit is een voorbeeld van een tabel die zou kunnen worden opgesteld door een bedrijf om de belangrijkste
informatie samen te vatten met betrekking tot de stoffen en mengsels die het bedrijf gebruikt.
Kolom 6 bevat de eigen omschrijving van het bedrijf van de activiteiten waar de stoffen bij worden
gebruikt. Kolom 7 t/m 11 registreren de manier waarop het bedrijf zijn activiteiten aan de verschillende
gebruiksbeschrijvingscategorieën toekent volgens het Advies betreffende gebruiksbeschrijvingen20. Andere
informatie kan worden toegevoegd overeenkomstig de individuele behoeften van een bedrijf (bijvoorbeeld:
grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, contactgegevens leveranciers, ontvangstdatum SDS/ES,
de REACH-registratiestatus van de stof21, informatie met betrekking tot andere wetgeving, hoeveelheid op
locatie, verpakkingsinformatie, sectorgebruikscodes etc.)
Dit type samenvatting biedt een overzicht van de in gebruik zijnde chemische stoffen en het kan de controle
van wijzigingen vergemakkelijken, bijvoorbeeld bij ontvangst van een bijgewerkt veiligheidsinformatieblad en
blootstellingsscenario's. Bovendien kan eenvoudig informatie worden geselecteerd voor andere doeleinden,
indien en wanneer nodig bijv. voor een IED-vergunningaanvraag, werkplekrisicobeoordeling etc.

20 Op het moment van publicatie werd het “Richtsnoer over informatie-eisen en chemische veiligheidsbeoordeling hoofdstuk R.12:
Gebruiksbeschrijving” herzien (publicatie verwacht tegen eind 2015) http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-oninformation-requirements-and-chemical-safety-assessment
21 Bijvoorbeeld als de stof is opgenomen in de kandidatenlijst of de autorisatielijst etc.
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TABEL 3: TABEL SAMENVATTINGEN CHEMISCHE INFORMATIE

GEBLUSTE KALK
ZWAVELZUUR

NAAM VAN DE STOF

NIKKEL METAAL

CONC.

VORM

CAS

INDELING
(CLP-VERORDENING)

EIGEN OMSCHRIJVING
VAN ACTIVITEITEN VAN
HET BEDRIJF

Skin Sens. 1 H317
Carc. 2 H351
STOT RE 1 H372
Aquat. chron. 3 H412

Overplaatsing van 50 kg
vat naar procesbad
Werkstuk galvaniseren
Opslag tussendoor

100

Vast, massief

7440-02-0

PROCESCATEGORIE (PROC)

MILIEU-EMISSIECATEGORIE
(ENVIRONMENTAL RELEASE
CATEGORY - ERC)

PRODUCTCATEGORIE

FUNCTIECATEGORIE

PROC8a
PROC13

ERC5

PC14

Galvaniseermiddel

CONC.

VORM

CAS

INDELING
(CLP-VERORDENING)

EIGEN OMSCHRIJVING
VAN ACTIVITEITEN VAN
HET BEDRIJF

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1 H318
STOT SE 3, H335

Overplaatsing van
25 kg zak naar
aterbehandelingsproces
Mengstap
Opslag tussendoor

100

Vast, poeder

1305-62-0

PROCESCATEGORIE (PROC)

MILIEU-EMISSIECATEGORIE
(ENVIRONMENTAL RELEASE
CATEGORY - ERC)

PRODUCTCATEGORIE

FUNCTIECATEGORIE

PROC8a
PROC5

ERC6b

PC37, PC20

pH-regulerend middel

CONC.

VORM

CAS

INDELING
(CLP-VERORDENING)

EIGEN OMSCHRIJVING
VAN ACTIVITEITEN VAN
HET BEDRIJF
Overplaatsing
van IBC naar
aterbehandelingsproces
Mengstap
Opslag tussendoor

95-97

Vloeibaar

7664-93-9

Huidcorr. 1A H314

PROCESCATEGORIE (PROC)

MILIEU-EMISSIECATEGORIE
(ENVIRONMENTAL RELEASE
CATEGORY - ERC)

PRODUCTCATEGORIE

FUNCTIECATEGORIE

PROC8b
PROC5

ERC6b

PC37, PC20

pH-regulerend middel
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Aanhangsel 3: Referentielijst van voorgesteld informatiegebruik
Deze tabel geeft aan waar de informatie die in het veiligheidsinformatieblad en het blootstellingsscenario staat,
voor kan worden gebruikt ter ondersteuning van de naleving van de wettelijke verplichtingen die in de casestudy
staan beschreven.
Wanneer bijgewerkte informatie over chemische stoffen wordt verstrekt, kan een dergelijke tabel helpen
beoordelen waar rekening moet worden gehouden met de wijzigingen in de ontvangen informatie.
INFORMATIEBRON

VOORSTEL VOOR INFORMATIEGEBRUIK

Safety Data Sheet (veiligheidsinformatieblad)

IED-vergunning b

Eerste pagina, kop

Risicobeheer, beoordeling van inkomende info

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de
vennootschap/onderneming
1.1 Productidentificatie

IED-vergunning b

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en
ontraden gebruik

IED-vergunning b

1.3. Contactgegevens van de verstrekker van het
veiligheidsinformatieblad
1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

Risicobeoordeling stap 1

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

IED-vergunning b
IED-vergunning c, e, f, j
Risicobeoordeling stap 1
Opleiding werknemers

2.2: Etiketteringselementen

Risicobeoordeling stap 1
Opleiding werknemers

2.3 Overige gevaren

IED-vergunning b
Risicobeoordeling stap 1

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

IED-vergunning b
Risicobeoordeling stap 1

3.1 Stoffen
3.2 Mengsels
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1 Beschrijving van eerstehulpmaatregelen
4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en
speciale behandeling
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Risicobeoordeling stap 3
Opleiding werknemers
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INFORMATIEBRON

VOORSTEL VOOR INFORMATIEGEBRUIK

5.1 Geschikte blusmiddelen

Opleiding werknemers

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden
veroorzaakt

Opleiding werknemers

5.3 Advies voor brandweerlieden
5.4 Aanvullende informatie

Opleiding werknemers

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of
het mengsel

Opleiding werknemers

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en
noodprocedures
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
RUBRIEK 7: Hantering en opslag

Risicobeoordeling stap 2
Opleiding werknemers

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het
mengsel
7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van
incompatibele producten
7.3. Specifiek eindgebruik
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/
persoonlijke bescherming
8.1 Controleparameters

Risicobeoordeling stap 1

OEL's
DNEL's
PNEC's
8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

IED-vergunning c, e, f, j
Risicobeoordeling stap 2
Opleiding werknemers

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

IED-vergunning b
Risicobeoordeling stap 1

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
9.2 Overige informatie
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1 Reactiviteit
10.2 Chemische stabiliteit

Risicobeoordeling stap 1
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INFORMATIEBRON

VOORSTEL VOOR INFORMATIEGEBRUIK

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties
10.4 Te vermijden omstandigheden
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1 Informatie over toxicologische effecten

Risicobeoordeling stap 1
Risicobeoordeling stap 2

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

IED-vergunning c, e, f, j

12.1 Toxiciteit
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid
12.3 Bioaccumulatie
12.4 Mobiliteit in de bodem
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1 Afvalverwerkingsmethoden
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
14.1. VN-nummer
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de
VN
14.3. Transportgevarenklasse(n)
14.4. Verpakkingsgroep
14.5. Milieugevaren
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en
de IBC-code
RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en
-wetgeving voor de stof of het mengsel
15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:

IED vergunning h
Opleiding werknemers
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Routekaart CSR/ES
Actie gebied 5: Ondersteuning informatieverwerking op eindgebruikersniveau
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INFORMATIEBRON

VOORSTEL VOOR INFORMATIEGEBRUIK

RUBRIEK 16: Overige informatie
i) Vermelding van veranderingen

Risicobeheer, beoordeling van inkomende
informatie

(ii) Afkortingen en acroniemen
(iii) Opleidingsadviezen
(iv) Aanvullende informatie

Opleiding werknemers

Routekaart CSR/ES
Actie gebied 5: Ondersteuning informatieverwerking op eindgebruikersniveau

INFORMATIEBRON

VOORSTEL VOOR INFORMATIEGEBRUIK

Blootstellingsscenario
ES titel (korte titel)
1. Titelgedeelte

Risicobeoordeling stap 1

Blootstellingsscenario/gebruiksnaam
Toepassing
2. Gebruiksomstandigheden die de blootstelling beïnvloeden
2.1 Bijdragescenario milieu

Opleiding werknemers

Kenmerken product (voorwerp)
Gebruikte hoeveelheid, frequentie en duur van gebruik (of levensduur)

Risicobeoordeling stap 2

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen

IED-vergunning g
IED-vergunning c, e, f, j
IED-vergunning k

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot
rioolwaterzuivering
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot behandeling van
afval (met inbegrip van productafval)

IED-vergunning h

Andere omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling
Aanvullend advies over goede werkwijzen. Verplichtingen op grond van
artikel 37, lid 4, van REACH zijn niet van toepassing.
2.2 Bijdragescenario werknemer

Risicobeoordeling stap 2
Opleiding werknemers

Productkenmerken
Gebruikte hoeveelheid (of aanwezig in voorwerpen), frequentie en
duur van gebruik/blootstelling
Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke
bescherming, hygiëne en gezondheidscontrole
Andere omstandigheden die van invloed zijn op de blootstelling van
werknemers
Aanvullend advies over goede werkwijzen. Verplichtingen op grond van
artikel 37, lid 4, van REACH zijn niet van toepassing.
3. Inschatting van de blootstelling en vermelding van de bron daarvan
3.1 Bijdragescenario milieu
3.2 Bijdragescenario werknemer
4. Leidraad voor de DU om te beoordelen of hij binnen de door het
blootstellingsscenario bepaalde grenzen werkzaam is

Risicobeoordeling stap 3
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