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In 2007 trad de REACH Verordening in werking. In deze brochure vertellen wij u meer over de belangrijkste doelen van REACH en waarmee
gebruikers van gevaarlijke stoffen en Arbo-Adviseurs rekening moeten houden.
Wat is REACH?
REACH is een Verordening van de Europese Unie, die toeziet op de bescherming van mens en milieu tegen de mogelijke risico’s van
chemische stoffen. Tegelijkertijd draagt REACH bij aan de versterking van de concurrentiepositie van chemische bedrijven. De REACH
Verordening maakt deel uit van de Europese regelgeving die betrekking heeft op chemische stoffen.
Wat betekent dat voor mij als Arbo-Adviseur?
Hieronder worden de belangrijkste elementen van REACH kort beschreven. Tevens wordt aangegeven wat in dat kader de rol van de ArboAdviseur zou kunnen zijn.

Registratie

Evaluatie, Autorisatie
en Beperking

Informeren van de
toevoerketen en
overige verplichtingen

Bedrijven zijn verplicht om de stoffen die zij maken of
importeren bij ECHA te registreren. Registranten
moeten informatie geven over de risico’s en
blootstellingsscenario’s, zodat doeltreffende
risicobeheer-maatregelen kunnen worden getroffen.
Deze zijn van belang voor zowel de handhavende
instanties als de gebruikers.

Arbo-Adviseurs stellen de blootstellingsscenario’s op en
beschrijven daarin onder welke omstandigheden de stof
kan worden gebruikt en welke risicomaatregelen
getroffen moeten worden om een veilig gebruik van de
stof te kunnen garanderen. Deze maatregelen maken
deel uit van het Chemisch Veiligheidsrapport dat bij de
Registratie moet worden ingediend.

Binnen REACH zijn er een aantal manieren om vast te
stellen of het om een zorgwekkende stof gaat. Daarbij
wordt tevens aangegeven welke risicomaatregelen
binnen de EU hiervoor genomen moeten worden.

Arbo-Adviseurs dienen zich ervan te vergewissen wat
voor stoffen bij hun bedrijf in gebruik zijn. Zij moeten
adviseren over het veilige gebruik ervan. ArboAdviseurs kunnen daarin behulpzaam zijn door
bijvoorbeeld op alternatieven te wijzen of door de
Autorisatieaanvraag op te starten.

Tijdens het proces van Registratie worden downstream
gebruikers door middel van de
Veiligheidsinformatiebladen en de
blootstellingsscenario’s op de hoogte gehouden van
informatie die voor hen belangrijk is. Dit werkt het
best als downstream gebruikers via de
brancheorganisaties Registranten informeren over hun
gebruik van de stof.

In het geval er VIB’s of blootstellingsscenario’s worden
ontvangen heeft de Arbo-Adviseur een aantal
belangrijke taken, zoals: het informeren van
Registranten, het binnen het bedrijf opzetten van
systemen, deskundigheidsbevordering, en het
integreren van REACH met de verplichtingen van
COSHH. Ook bij het opstellen van een Chemisch
Veiligheidsrapport ten behoeve van downstream
gebruikers - een wettelijke verplichting -is de expertise
van de Arbo-Adviseur gewenst.

Daarnaast zijn de leveranciers van gevaarlijke stoffen
en preparaten verplicht om gebruikers van die stoffen
door middel van onder meer een
Veiligheidsinformatieblad (VIB) daarover te
informeren.

De Arbo-Adviseur kan leveranciers ook terzijde staan op
het gebied van communicatie of een Plan van Aanpak.

Waar kan ik meer informatie vinden?
Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen - ECHA - ziet toe op de naleving van alle technische, wetenschappelijke en administratieve
verplichtingen binnen REACH. Meer informatie over de verordening en handige doorverwijzingen treft u aan op de
website: http://www.echa.europa.eu/regulations/reach.
U kunt de REACH Helpdesk ook door middel van een webformulier vragen stellen. U vindt dit formulier op http://www.reachhelpdesk.nl.

