
DOSIS SOLA FACIT VENEMUM



Misverstanden over de wetgevingen

Een paar reacties





Regelgeving

Chemische stoffen

Classificering

indeling is gebaseerd op de gevaareigenschap van een stof

REACH & CLP



Wat is REACH?

Beschermen mens en milieu tegen risico’s

Over omgang en productie chemicaliën

Concurrentie positie chemische industrie verhogen

Ontwikkelen alternatieve methoden 
gevarenbeoordeling, dus minder dierproeven

Bewijslast bij de bedrijven

Risico’s productie en verhandelen chemische 
stoffen identificeren en beheersen

Verantwoording afleggen aan ECHA en risico beperkende 
maatregelen bekendmaken!



Wat is                               ? Classificatie voor
Labeling en 

verPakkingen van stoffen

CLP is de Europese implementatie van de VN-GHS. 

Voor stoffen vanaf  1 december 2010

Voor alle mengsels vanaf  1 juni 2015

Dus van toepassing op alle chemische stoffen en mengsels

Waarom ?

Garantie hoog beschermingsniveau gezondheid mens en milieu in Europa

Wat verandert er?

Informatie op verpakkingen en chemische producten

Waarschuwing symbolen zijn vervangen door pictogrammen 

Invoering twee signaalwoorden: Waarschuwing & Gevaar

R- en S-zinnen vervangen door H- en P-zinnen



http://www.gevaarlijkestoffen.net/index.php/welke-soorten-gevaarlijke-stoffen-zijn-er

GHS & CLP classificering:





Classificering is niet genoeg  → ander gevaar

CMR stoffen 

Kans op kanker

Kans op mutaties aan RNA en 

DNA & kans op kanker

Schade aan weefsels in het 

lichaam, 

vruchtbaarheidsproblemen,

zwangerschapsproblemen.



CMR indeling    bronnen

http://www.rivm.nl/rvs/Gevaarsindeling/CMR

Wie doet wat

Industrie

Producent of importeur

Wetenschappelijke comités 

Niet alle lijsten met onderzochte stoffen zijn opgenomen door wetgeving



Wettelijk kader

CMR stoffen staan vermeld in Annex VI van 

de CLP Verordening (EG) 1272/2008

De indeling in Annex VI is wettelijk bindend

Indeling CMR stoffen Annex I CLP  in drie categorieën

Categorie 1A: bewijs op basis van gegevens voor de mens

Categorie 1B: bewijs op basis van voldoende diergegevens

Categorie 2: bewijs op basis van beperkte diergegevens



Nederlandse aanvulling

Arbowet
Deze eist beschermende maatregelen voor werknemers tegen 

blootstelling aan CMR stoffen op de werkplek

http://www.arbocatalogus-vo.nl/

http://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS15/P

GS_15_2016_versie_1_0_sept_2016_definitief.pdf

http://www.rivm.nl/rvs/Gevaarsindeling

http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/veiligheid



Misverstanden over ……. ?

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj599GXrY_QAhUFBBoKHdHFBB4QjRwIBw&url=https://stoffenmanager.nl/Public/NewsItem.aspx?id%3D197&bvm=bv.137901846,d.d2s&psig=AFQjCNEfbrADv2X8mRaQvP8SBi4qieUkAg&ust=1478357535244802


Het grote gevaar!

Onvoldoende kennis om regels toe te passen

Informatie vanuit wetgeving niet kunnen duiden

Verkeerde bronnen gebruiken bij verschillende handelingen

Niet alle regels en uitzonderingen hierop kennen

Paniekzaaierij veroorzaken of hierin meegaan!





Mangaandioxide 

concentratie < 1% 

Alles wat op de lijst staat afgevoerd!

Wat op de lijst staat komt er niet 

meer in!

VAPRO cursus

Werken met kankerverwekkende stoffen 

verboden voor jongeren onder 18

De meeste CMR stoffen de deur 

uitgedaan

Vooral omdat ik daar zelf niet mee wil 

werken

MnO2 = onoplosbaar in water

Geen stof hiervan inademen, hoewel het niet stuift. 

De genoemde stoffen op de CMR 

lijst zijn absoluut niet verboden!

Werken is totaal wat anders dan 

onderwijs genieten.

artikel 1.39 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Dit lijkt op een weloverwogen 

beslissing. Misschien zelfs 

vanuit een risico analyse.



Het grootste gevaar De mens…. het gewoonte dier



Werking van het brein



Het belangrijkste brein



Ons zoogdierbrein, het paard in ons dus…..



Dus ……

95% van ons gedrag is routine en wordt niet rationeel gestuurd.

Routinegedrag kost nauwelijks energie en blijft alleen daardoor al bestaan.

Gedrag veranderen kost veel energie, want is een bewust proces.

We kopiëren gedrag dat we zien in onze omgeving.

bewustzijn is een goed begin, maar niet voldoende.



Waar moeten we op letten?

Is genoemde regelgeving van toepassing binnen onderwijs in de klas?

Is genoemde regelgeving van toepassing binnen voorbereidingen in 

het kabinet?

Welke maatregelen vanuit de informatiebladen en etikettering zijn voor 

mijn situatie belangrijk?

Zijn de te gebruiken stoffen in de omstandigheden waarmee ik ermee 

werk risicovol, gevaarlijk of levensgevaarlijk? En hoe weet ik dat?

Bepaal door middel van een risico inventarisatie en de bekende 

grenswaarden wat je moet doen en hoe.



Hoe begin ik?

Raadpleeg database voorraad chemicaliën.   

Zoek op welke gevaren er zijn met de te gebruiken stoffen. 

https://www.ser.nl/nl/themas/arbeidsomstandigheden/grenswaarden/overzicht-stoffen.aspx

Wel gevaar?     Bereken de grenswaarde in jouw situatie!

Blijf je (ruim) onder de grenswaarden?

Geen gevaar, dan voorbereiden zoals altijd. 



Dit wordt gebruikt op veel niveaus

Na inventarisatie van risico(‘s) komt het besluit

maar aanvaardbaar 

of aanvaardbaar na maatregelen 

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Wel risico maar onaanvaardbaar,

ook bij eventuele maatregelen dan 

Veel vergeten…

de evaluatie:



Rekenvoorbeeld gebruik grenswaarde:

Ethanol: 260 mg gas per m3 gemiddeld over  

8 uur met een piek van 1900 mg gas per m3

gedurende 15 minuten

Bereken de inhoud van de ruimte waar je het gaat 

gebruiken. Lengte X breedte X hoogte in meters.

Vermenigvuldig deze met inhoud in m3 met de tgg-8 uur 

en de tgg-15 minuten. 



Rekenvoorbeeld gebruik grenswaarde:

Beide waarden gaan over hoeveel ethanol 

gas aanwezig mag zijn. 

Dus de dampspanning/dampdruk ethanol erbij zoeken: 5800 Pa bij 20°C

Berekening volgens algemene gaswet  pV=nRT

Daarin is:

p de druk in Pa (N/m2)

V het volume in m3

n de hoeveelheid gas in mol 

R de gasconstante (8,314472 

J·K−1mol−1)

T de absolute temperatuur in K

Experiment zegt ook heel veel.



Er staat ook een H vermeld, dus pas op met huidcontact.

Welke waarde hoort daarbij?

Conclusie:

Voor gebruik ethanol blijf je ruim binnen 

de grenswaarden.

Maar…..

Hoeveel huid hebben we?

Risico?

Dichtheid = 798 kg per m3 

Nee !

DUS….



Vragen of reacties?



Eindconclusie werken met gevaarlijke stoffen inclusief CMR geregistreerde:

De publicatie CMR stoffen van SZW is afgeleid uit het programma Reach.

Net als alle andere wetgevingen en lijsten voortvloeiend uit het GHS 

en hieruit afgeleide Reach programma, zijn deze primair bedoeld 

voor industrie en transport. 

Er zijn geen directe handleidingen of  lijsten specifiek bedoeld voor 

onderwijs.

Er zijn wel specifieke uitzonderingen bedoeld voor onderwijs.

Gebruik de juiste instrumenten en wetgevingen, haal geen 

zaken door elkaar.

Gebruik je gezond verstand. Laat je goed informeren, leer bij, doe 

dit consequent en doe daar moeite voor.



Service pagina gevaar indeling Gewijzigd op:25-10-2016

Overzicht van verschillende systemen en regelingen voor gevaarsindeling

Indeling TOEPASSINGSGEBIED WAAR TE VINDEN

CLP Europese indeling voor levering en gebruik van gevaarlijke 

stoffen op basis van criteria van de Verenigde Naties (GHS)

ECHA inventaris indeling en etikettering

ADR Europese indeling voor vervoer over de weg, wordt ook 

gebruikt bij opslag van gevaarlijke stoffen (PGS-15)

Zoek stoffen

Regeling luchtvaart Nederlandse regels volgens de Wet luchtvaart en het Besluit 

vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

Wet luchtvaart en Besluit vervoer gevaarlijke 

stoffen door de lucht

PGS-15 Richtlijn voor (tijdelijke) opslag van verpakte gevaarlijke 

stoffen over brandveiligheid, arbeidsveiligheid en 

milieuveiligheid

Publicatiereeks gevaarlijke stoffen, deel 15

CMR - Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of 
reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen
PBT/vPvB - (zeer) Persistente, (zeer) bioaccumulerende en/of giftige stoffen

http://www.rivm.nl/rvs/Gevaarsindeling/CLP
http://www.rivm.nl/rvs/Gevaarsindeling/GHS
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory
http://www.rivm.nl/rvs/Gevaarsindeling/ADR
https://rvs.rivm.nl/zoeksysteem/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005555/Hoofdstuk6/Titel65/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013514/
http://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS15/PGS_15_2016_versie_1_0_sept_2016_definitief.pdf
http://www.rivm.nl/rvs/Gevaarsindeling/CMR
http://www.rivm.nl/rvs/Gevaarsindeling/PBT_vPvB

