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Toxic

• Toxic: webbased dienst die zorgt voor borging en compliance.

• Consultancy: Pas metingen, Dusttrack, Legionella Planning, Atex via 
kerndeskundigen. 

• Opleidingen: CCSE, Middenkader, E-learning



• 2016 van start gegaan, Europees programma.
• Doel is om bewustwording omtrent risico’s omgaan met o.a. carcinogene stoffen op de werkplek 

te verhogen
• Uitwisselen van goede oplossingen en ervaringen stimuleren (best practices, tools)
• Aantal grote partners in Nederland is dat Ministerie van SZW.
• Volgt de lijn van de S.T.O.P. strategie
• Drie events dit jaar die de letter S (Substitution) ondersteunen
• Uiteindelijke doel Zero CMR.

• https://roadmaponcarcinogens.eu/

Roadmap





1.  Voor zover uit de resultaten van de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, blijkt dat er gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van de 
werknemers bestaat, zijn doeltreffende maatregelen genomen om te voorkomen dat de werknemers bij hun arbeid kunnen worden 
blootgesteld aan gevaarlijke stoffen in zodanige mate, dat hun veiligheid in gevaar kan worden gebracht of dat schade kan worden toegebracht 
aan hun gezondheid.

2.  Voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, worden bij de toepassing van het eerste lid gevaarlijke stoffen vervangen door stoffen waarbij de 
werknemers, gelet op de eigenschappen van die stoffen, de aard van de arbeid, de werkmethoden en de werkomstandigheden, niet of minder 
aan gevaar voor hun veiligheid of gezondheid worden blootgesteld.

3.  Indien vervanging redelijkerwijs niet mogelijk is of indien er nog een gevaar voor de veiligheid of gezondheid van de werknemers resteert, 
worden voor de toepassing van het eerste lid, zodanige technische maatregelen, werkprocessen, uitrustingen en materialen toegepast, dat het 
vrijkomen van gevaarlijke stoffen is voorkomen of zodanig beperkt, dat gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemers is 
voorkomen of zoveel mogelijk verminderd.

4.  Voor zover de maatregelen, genoemd in het tweede en derde lid, redelijkerwijs niet mogelijk zijn of het gevaar voor de veiligheid of de 
gezondheid niet volledig wegnemen, worden voor de toepassing van het eerste lid collectieve beschermingsmaatregelen bij de bron of 
organisatorische maatregelen getroffen, zodanig dat gevaar voor de veiligheid of de gezondheid wordt voorkomen.

5.  Voor zover de maatregelen zoals genoemd in het tweede, derde en vierde lid, redelijkerwijs niet mogelijk zijn of het gevaar voor de veiligheid 
of de gezondheid niet volledig wegnemen, worden voor de toepassing van het eerste lid, daarvoor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen 
ter beschikking gesteld.

6.  De duur van het dragen van de persoonlijke beschermingsmiddelen, bedoeld in het vijfde lid, wordt voor ieder van de werknemers tot het 
strikt noodzakelijke beperkt.

Arbeidshygienische strategie: Artikel 4.4, Arbobesluit



1.  Inventariseren stoffen
en 

2. Gevaren vaststellen -> a. Gevaarlijke stoffen en b. CMR  

3. STOP strategie, 
bronaanpak (artikel 
3, lid b arbobesluit)

S    ->

T    - >

O  - >

P  -> 

Artikel 4.4., arbobesluit

4. Bewustwording en onderricht, artikel 8, lid 1, 
Arbowet 

Basis is Artikel 3,Arbowet 
(zorgplicht werkgever gelet op de
Stand van de wetenschap)



Hoe herken ik een CMR stof ?



Artikel 4.11-4.24, Arbobesluit

Aanvullende voorschriften 
kankerverwekkende stoffen of 
mutagene stoffen en 
kankerverwekkende processen



• Carcinogeen, Mutageen en Reprotoxisch

• Categorie 1A, 1B, 2A, 2B (bewezen en verdacht).

• Verplicht beleid op los laten, artikel 4.4., Arbobesluit.

• Het liefst vervangen door iets anders.

• Eerst weten heb ik die stoffen wel 

• Start met het SDS (Safety Data Sheet)



Wie is verantwoordelijk voor het opstellen van een veiligheidsinformatieblad (VIB) ? 

Volgens Artikel 31 (1) van de REACH-verordening is 
de leverancier van een stof of mengsel 
verantwoordelijk voor het verstrekken van een 
VIB. De eerste in de keten die een VIB moet 
opstellen zal de Europese fabrikant van een stof, of 
de importeur van een stof of mengsel zijn. 
Europese formuleerders (bedrijven die mengsels 
maken) moeten met ontvangen bladen VIBs
maken voor hun mengsels.

Overige leveranciers moeten ontvangen VIBs
doorgeven aan hun afnemers (met al dan niet hun 
eigen naam erop), of op basis van de bladen eigen 
VIBs maken en leveren.
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Dus Handmatig:

1. Actueel SDS   (< 3 jaar)                                                                                         (T)
2. Check symbolen
3. Check de componenten (CAS) via de Staatscourant Lijst +Tabel 3.1 (ieder ½ jaar)        (T)
4. Check het percentage van dit component in de stof                                                           (T)
5. Deel in de stof in de klasse in en bepaal waar er mee wordt gewerkt.                             (T)

“Het beoordelen van een SDS op zicht is niet aan te raden, 
gebruik altijd de controle via de Staatcourantlijst en Tabel 3.1 
om er zeker van te zijn of een stof CMR is !”





• Toxic geeft u ieder half jaar automatisch controle op de Staatcourantlijst met CMR stoffen
• Toxic rangschikt uw CMR stoffen, hiermee kunt u gaan uitbannen.
• Toxic maakt een overzicht van al uw CMR stoffen eventueel op klasse 1A, 1B, 2A en 2B
• Toxic is handig voor uw afdeling inkoop, zij krijgen hiermee zicht op CMR stoffen en hiermee 

sluit u de voordeur van uw bedrijf voor CMR stoffen
• Toxic is koppelbaar aan Stoffenmanager voor berekenen van uw blootstelling
• Toxic zorgt voor vastlegging van het gebruik van CMR stoffen op werkplek en 

medewerkersniveau, als het echt niet anders kan en u moet met de stof werken.
• Toxic prioriteert uw stoffen op basis van mate van contact met de stof x de waarde van de H 

Zin. Hiermee kunt makkelijk een uitbanning verzorgen van de stof.

Hoe Toxic gebruiken bij vervangen van CMR stoffen ?



De meerwaarde van Toxic

• Concreet biedt Toxic u:

• Borging van kennis over chemische producten binnen uw organisatie

• Wettelijk verplichte administratie eenvoudig op orde

• Snelle en duidelijke rapportage

• Communicatie naar de werkvloer

• Ondersteuning van Toxic, een ervaren kennispartner, altijd en overal


