
We ontvangen veel vragen over de gevaarsindeling zoals die in Toxic® (Safety Solution) wordt 
gehanteerd voor CMR-stoffen. Dit omdat in veel gevallen het product volgens het (M)SDS niet 
is ingedeeld als kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch maar volgens Toxic wel. Enige 
toelichting over dit punt is dus op zijn plaats.

De Nederlandse Arbowetgeving geeft aan dat werkgevers verplicht zijn hun medewerkers tegen 
blootstelling aan CMR-stoffen te beschermen. Vanuit deze zorgplicht moeten zij ervoor zorgdragen 
dat de producten waarmee er in hun bedrijf wordt gewerkt, goed zijn ingedeeld ofwel geclassificeerd. 
De SZW-lijst is door de Nederlandse overheid samengesteld om uw producten juist te classificeren. 

Op de SZW-lijst staan stoffen en processen die door de EU zijn ingedeeld als CMR. Ze zijn opge-
nomen in tabel 3 van bijlage VI van de (CLP) Verordening (EG) 1272/2008 en in bijlage 1 bij Richtlijn 
2004/37/EG. De SZW-lijst is daarnaast ook aangevuld met stoffen die door de Nederlandse Gezond-
heidsraad zijn ingedeeld als kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch.

Er zijn daarom twee situaties mogelijk:
1. De stof staat in bijlage VI van de Verordening (EG) 1272/2008 (tabel 3). 
 Dat betekent dat de indeling/classificatie zoals die in tabel 3 wordt vermeld, moet worden aange-

houden. 
2. De stof staat niet in bijlage VI van de Verordening (EG) 1272/2008 (tabel 3).
 In dit geval moeten bedrijven deze stoffen indelen/classificeren als C, M of R als deze als zodanig 

zijn opgenomen in de SZW-lijst.

Toxic® (Safety Solution) ondersteunt klanten bij deze verplichting vanuit de Europese en Nederlandse 
wetgeving door de stoffen die volgens de Verordening (EG) 1272/2008 en volgens de SZW-lijst als 
CMR zijn ingedeeld, op te nemen als CMR. Bedrijven weten dan meteen dat een stof CMR is. Dit is 
dus mede van belang omdat voor deze CMR-stoffen extra registratieverplichtingen gelden volgens de 
Nederlandse Arbowetgeving. Bedrijven moeten ook hiervan op de hoogte zijn en hier naar handelen. 

Op de basis(werkplekinstructie)kaart van Toxic is aangegeven volgens welke wetgevingen de CMR-
status van toepassing is. Als voorbeeld een scherm van de classificatie van de stoffen ethanol en 
benzeen:

Met Toxic (Safety Solution®) weet u dus zeker dat u geen CMR-producten over het 
hoofd ziet en dat u uw medewerkers goed beschermt en correct informeert.

Bron: Zie https://rvs.rivm.nl/gevaarsindeling/SZW

Gevaarsindeling van CMR-stoffen – wettelijke kaders 
Europese en Nederlandse wetgeving

Gevaarsindeling	van	CMR-stoffen	–	we6elijke	kaders	Europese	en	Nederlandse	wetgeving	

We	ontvangen	veel	vragen	over	de	gevaarsindeling	zoals	die	in	Toxic®	(Safety	Solu9on)	wordt	gehanteerd	voor	
CMR-stoffen.	Dit	omdat	in	veel	gevallen	het	product	volgens	het	(M)SDS	niet	is	ingedeeld	als	kankerverwekkend,	
mutageen	of	reprotoxisch	maar	volgens	Toxic	wel.	Enige	toelich9ng	over	dit	punt	is	dus	op	zijn	plaats.	

De	Nederlandse	Arbowetgeving	geeM	aan	dat	werkgevers	verplicht	zijn	hun	medewerkers	tegen	blootstelling	aan	
CMR-stoffen	te	beschermen.	Vanuit	deze	zorgplicht	moeten	zij	ervoor	zorgdragen	dat	de	producten	waarmee	er	in	
hun	bedrijf	wordt	gewerkt,	goed	zijn	ingedeeld	ofwel	geclassificeerd.	De	SZW-lijst	is	door	de	Nederlandse	
overheid	samengesteld	om	uw	producten	juist	te	classificeren.		

Op	de	SZW-lijst	staan	stoffen	en	processen	die	door	de	EU	zijn	ingedeeld	als	CMR.	Ze	zijn	opgenomen	in	tabel	3	
van	bijlage	VI	van	de	(CLP)	Verordening	(EG)	1272/2008	en	in	bijlage	1	bij	Richtlijn	2004/37/EG.	De	SZW-lijst	is	
daarnaast	ook	aangevuld	met	stoffen	die	door	de	Nederlandse	Gezondheidsraad	zijn	ingedeeld	als	
kankerverwekkend,	mutageen	of	reprotoxisch.	

Er	zijn	daarom	twee	situa9es	mogelijk:	
1. De	stof	staat	in	bijlage	VI	van	de	Verordening	(EG)	1272/2008	(tabel	3).	 

Dat	betekent	dat	de	indeling/classifica9e	zoals	die	in	tabel	3	wordt	vermeld,	moet	worden	aangehouden.		
2. De	stof	staat	niet	in	bijlage	VI	van	de	Verordening	(EG)	1272/2008	(tabel	3). 

In	dit	geval	moeten	bedrijven	deze	stoffen	indelen/classificeren	als	C,	M	of	R	als	deze	als	zodanig	zijn	
opgenomen	in	de	SZW-lijst.	

Toxic®	(Safety	Solu9on)	ondersteunt	klanten	bij	deze	verplich9ng	vanuit	de	Europese	en	Nederlandse	wetgeving	
door	de	stoffen	die	volgens	de	Verordening	(EG)	1272/2008	en	volgens	de	SZW-lijst	als	CMR	zijn	ingedeeld,	op	te	
nemen	als	CMR.	Bedrijven	weten	dan	meteen	dat	een	stof	CMR	is.	Dit	is	dus	mede	van	belang	omdat	voor	deze	
CMR-stoffen	extra	registra9everplich9ngen	gelden	volgens	de	Nederlandse	Arbowetgeving.	Bedrijven	moeten	ook	
hiervan	op	de	hoogte	zijn	en	hier	naar	handelen.		

Op	de	basis(werkplekinstruc9e)kaart	van	Toxic	is	aangegeven	volgens	welke	wetgevingen	de	CMR-status	van	
toepassing	is.	Als	voorbeeld	een	scherm	van	de	classifica9e	van	de	stoffen	ethanol	en	benzeen:	

	

	

Met	Toxic	(Safety	Solu9on®)	weet	u	dus	zeker	dat	u	geen	CMR-producten	over	het	hoofd	ziet	en	dat	u	uw	
medewerkers	goed	beschermt	en	correct	informeert.	

Bron:	Zie	haps://rvs.rivm.nl/gevaarsindeling/SZW


