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ZORGSTOFFEN

Een van de belangrijkste beleidsdoelen binnen de REACH Verordening is dat bedrijven worden aangemoedigd om zeer zorgwekkende stoffen
te vervangen door stoffen die minder schadelijk zijn of door hun productieproces aan te passen. Deze brochure beschrijft de wettelijk
voorgeschreven risicomanagement-processen binnen REACH en CLP die dit beleid ondersteunen. Tevens wordt aandacht gegeven aan de
belangrijke rol die de Arbo-Adviseur hierin kan vervullen.
Hoe worden binnen REACH zorgstoffen aangepakt?
Voor zorgstoffen kan het Bevoegd Gezag een
Risicomanagementanalyse (RMOA) laten
uitvoeren. RMOA’s worden opgenomen in
de Publieke Activiteiten Tool (PACT).

RMOA & PACT

Een Competente Autoriteit legt een dossier
aan met het oog op te treffen maatregelen.
Meestal baseert men zich daarbij op de
uitkomst van de RMOA. Dit voornemen
wordt vermeld in Het Register van Intenties
(RoI).

Register van
Intenties

Alvorens besloten wordt al of niet een
handhavingsmaatregel uit te voeren, worden
de dossiers voor CLH’s en SVHC’s of in het
kader van beperking voor openbare
consultatie vrijgegeven.
Zeer zorgwekkende Stoffen worden op de
Kandidaatslijst geplaatst en geprioriteerd.
Na voordracht door ECHA kan een deel van
die stoffen en gebruikmakend van een
openbare consultatie worden besloten dat
het gebruik van de stof moet worden
geautoriseerd.
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Autorisatie

In de besluitvormingsprocessen zijn rollen weggelegd voor de verschillende comités van ECHA, de Lidstaten als ook de Europese Commissie.
Wat kan ik als Arbo-Adviseur doen ?
U moet vooral KENNIS hebben van de (gevolgen van de) wetgeving
•
Kijk regelmatig op de website van ECHA om u op de hoogte te stellen van de wettelijke status van chemische stoffen.
•
Attendeer het bedrijf of de bedrijven waarvoor u werkt erop als stoffen die zij maken of gebruiken onder een wettelijke
Risicobeheermaatregel komen te vallen.
•
Let er goed op welke wettelijke verplichtingen voortvloeien uit de wetgeving en wat dit betekent voor het bedrijf waar u voor werkt.
Neem ACTIE, zodat chemische stoffen veilig (kunnen) worden gebruikt
•
Als u daar al niet vanwege uw reguliere Arbo-taken aan toe bent gekomen, onderzoek doen welke stoffen veiliger zijn en als alternatief
zouden kunnen dienen.
•
Neem deel aan de openbare consultatieronde om ervoor te zorgen dat de besluiten die worden genomen worden gebaseerd op de
correcte en beschikbare informatie. Ook de expertise van Arbo-Adviseurs dient hierin te worden meegenomen.
•
Controleer of stoffen worden gemaakt of gebruikt met inachtneming van eventuele beperkende maatregelen of met maatregelen die
aan de Autorisatie zijn verbonden.
•
Biedt ondersteuning bij het indienen van een aanvraag om Autorisatie. Kijk daarbij vooral naar het Chemisch Veiligheidsrapport en naar
het onderzoek naar eventuele alternatieven.
•
Als uw bedrijf stoffen maakt of importeert, wijs hen dan op hun verplichtingen als daarin een Zeer Zorgwekkende Stof (SVHC) van de
Kandidaatslijst is verwerkt. Als de concentratie van die stof boven 0,1% (w/w) ligt, dan moeten zij de gebruikers over een veilig gebruik
van de stof informeren en kan het nodig zijn dat zij hiervan ECHA in kennis moeten stellen.
Waar kan ik meer informatie vinden ?
•
Op de website van ECHA. Kijk dan vooral naar het tabblad dat gaat over Zeer Zorgwekkende Stoffen (SVHC’s):
http://www.echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern.
•
U kunt de REACH Helpdesk ook door middel van een webformulier vragen stellen. U vindt dit formulier op http://www.reachhelpdesk.nl.
•
Voor suggesties met betrekking tot vervanging, kijkt u op: http://www.subsport.eu

