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1. Inleiding 

Bedrijven	die	werken	met	gevaarlijke	chemische	stoffen	hebben	te	maken	met	veel	
wetgeving	en	met	veel	stoffenlijsten	die	geraadpleegd	moeten	worden.	Dit	betreft	
zowel	Nederlandse	als	Europese	stoffenlijsten.	Het	gaat	daarbij	niet	alleen	om	de	
wetgeving	die	er	is	bij	het	werken	van	mensen	met	de	gevaarlijke	stoffen	op	de	werk-
vloer, maar ook om wetgeving die er is voor het milieu, de opslag en het vervoer van 
gevaarlijke	stoffen.	

In de wirwar van regels en voorschriften is het niet altijd duidelijk waar deze nu pre-
cies	vandaan	komen,	welke	stoffenlijst	bij	welke	regelgeving	hoort.	In	deze	white-
paper vindt u een overzicht met een toelichting/achtergrond op de verschillende 
wetgevingen	en	stoffenlijsten.	U	zult	bij	het	werken	met	gevaarlijke	stoffen	met	alle	
lijsten rekening moeten houden. In de bijlage treft u een overzicht aan van links naar 
websites waar nog meer informatie te vinden is of waar u bij vragen en problemen 
ondersteuning kunt krijgen. 

2. REACH: Verordening 1907/2006

Als	eerste	is	het	van	belang	om	te	weten	hoe	de	registratie	van	gevaarlijke	stoffen	
tot stand komt. In de EU zijn de regels hiervoor vastgelegd in REACH-verordening 
Nr.1907/2006. REACH staat voor registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van 
chemische	stoffen.	Volgens	de	verordening	zijn	alle	bedrijven	in	de	toeleveringsketen	
van een chemische stof (fabrikanten, importeurs, gebruikers, afnemers) verantwoor-
delijk voor het veilig gebruik (productie, import, handel, toepassing) daarvan. Ook 
moeten ze de risico’s voor de gezondheid van de mens en/of milieu van dat gebruik 
beperken.

Het doel van REACH is het waarborgen van een hoog niveau van bescherming van 
de	mens	en	van	het	milieu,	alsmede	van	het	vrije	verkeer	van	stoffen	op	de	interne	
markt. De reikwijdte van REACH is ruimer dan van de traditionele milieuregelgeving. 
Het gaat namelijk niet alleen om de bescherming van de mens tegen risico’s van stof-
fen waaraan hij via het milieu wordt blootgesteld. Het gaat ook om de bescherming 
tegen	mogelijke	directe	schadelijke	effecten	die	hij	als	consument	of	in	de	arbeids-
situatie kan ondervinden.

Fabrikanten	en	importeurs	(van	buiten	de	EU/EER)	moeten	alle	chemische	stoffen	die	
zij op de Europese markt zetten, registreren bij het Agentschap voor chemische stof-
fen	(ECHA).	Deze	registratieplicht	is	er	voor	stoffen	waarvan	er	minimaal	1000	kilo	per	
jaar wordt geproduceerd of geïmporteerd. De fabrikanten en importeurs moeten voor 
de registraties de nodige gegevens aanleveren, waaronder hoe gebruikers veilig met 
de stof kunnen werken. Deze informatie moeten zij vervolgens ook ter beschikking 
stellen aan de downstreamgebruikers en distributeurs. Dit doen zij via het veiligheids-
informatieblad, dat zij verplicht zijn mee te leveren bij de stof of het product.

Registratieplicht 
chemischestoffen
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In de REACH-verordening is de werkwijze vastgelegd voor het verzamelen en beoor-
delen	van	informatie	over	de	eigenschappen	en	gevaren	van	stoffen.	De	ECHA	be-
oordeelt of de ontvangen registraties voldoen aan de voorschriften. De EU-lidstaten 
evalueren	geselecteerde	stoffen	om	uit	te	maken	of	eventueel	geuite	zorgen	over	
risico’s voor de menselijke gezondheid of het milieu al dan niet gegrond zijn. De au-
toriteiten en wetenschappelijke commissies van ECHA beoordelen of de risico’s van 
stoffen	onder	controle	gehouden	kunnen	worden.	Bij	de	bevoegde	autoriteiten	gaat	
het vaak om ministeries van milieu of om milieuagentschappen. Sommige landen 
hebben ook instanties voorgedragen die verantwoordelijk zijn voor volksgezondheid 
of die met arbeidsvraagstukken belast zijn.

Mochten zij van mening zijn dat de risico’s van een bepaalde stof niet beheersbaar 
zijn, dan kunnen zij het gebruik van de stof verbieden. Ook kunnen zij besluiten een 
bepaalde toepassing te beperken of hiervoor een voorafgaande vergunning verplicht 
te	stellen.	De	stoffen	waarvoor	dit	geldt,	zijn	opgenomen	in	bijlage	XVII	en	bijlage	XIV	
van REACH.

2.1 Bijlage XVII van REACH: Lijst van beperkingen

Op	de	Lijst	van	Beperkingen	staan	stoffen,	mengsels	en/of	voorwerpen	waarvoor	
beperkende maatregelen gelden of waarvan de productie, het in de handel brengen 
of het gebruik ervan volledig verboden is. Zodra de beperking van de stof is vastge-
steld, moet de industrie zich eraan houden. Hieronder vallen alle fabrikanten, impor-
teurs, distributeurs, downstreamgebruikers en detailhandelaren. De EU-lidstaten zijn 
verantwoordelijk voor handhaving van de beperking.

De lijst is vinden op de website van ECHA. In de kolom Conditions is aangegeven 
wat	de	voorwaarden	van	de	beperking	zijn.	Op	dit	moment	zijn	er	69	stoffen	opgeno-
men in de lijst.

Beperkendemaat
regelenofverbodop
gebruik



WWW.TOXIC.NL

WHITEPAPER WEGWIJZER VOOR DE STOFFENLIJSTEN GEVAARLIJKE STOFFEN  5

 

2.2  Bijlage XIV van REACH: Autorisatielijst

Bijlage	XIV	van	REACH	bevat	een	lijst	van	stoffen	die	vanaf	een	bepaalde	datum	ver-
boden zijn tenzij voor een bepaald gebruik autorisatie is verleend. De gebruiker, fabri-
kant	of	importeur	van	de	stof	mag	een	stof	niet	voor	een	specifieke	toepassing	in	de	
handel brengen of zelf gebruiken tenzij hij daarvoor toestemming (autorisatie) heeft 
gekregen. Voor het verkrijgen van deze autorisatie moet hij een aanvraag indienen 
vóór de vastgestelde datum die in de bijlage is genoemd. Is de datum verstreken, 
dan is alle gebruik verboden. In dat geval moet de leverancier dat in het veiligheids-
informatieblad (rubriek 15.1) vermelden. 

Het doel van de autorisatieprocedure is:
• waarborgen dat de risico’s in verband met SVHC’s naar behoren worden be-

heerst;
• waar er technisch en economisch haalbare alternatieven zijn de SVHC’s geleide-

lijk te vervangen door geschikte alternatieven.

Er gaat heel wat aan vooraf voordat een stof op de Autorisatielijst terechtkomt. Dit 
traject kan vaak jaren duren. De autorisatieprocedure is onderverdeeld in deze drie 
fasen:
• Fase	I:	zeer	zorgwekkende	stoffen	(SVHC’s)
• Fase II: aanbeveling voor toevoeging aan de autorisatielijst
• Fase III: autorisatieaanvraag

Op de website van de ECHA is dit autorisatieproces visueel helder in beeld gebracht.

Autorisatieverplichting
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Destappeninhetautorisatieproces(bron:ECHA)

De	Autorisatielijst	bevat	op	dit	moment	54	stoffen	en/of	stofgroepen.	

2.3  SVHC: Substances of very high concern

Het aanmerken van een stof als SVHC is dus de eerste stap in de procedure voor de 
zogenoemde	autorisatie	van	een	chemische	stof.	De	lijst	van	SVHC-stoffen	wordt	
aangeduid	als	de	kandidatenlijst	omdat	alle	daarin	opgenomen	stoffen	op	de	nomi-
natie staan om te worden opgenomen in bijlage XIV van REACH (de lijst van autori-
satieplichtige	stoffen),	zoals	in	de	vorige	paragraaf	is	aangegeven.	Bedrijven	hebben	
mogelijk	wettelijke	verplichtingen	die	voortvloeien	uit	de	opname	van	stoffen	in	de	
kandidatenlijst. Deze verplichtingen, die gelden vanaf de datum van opname, hebben 
niet	alleen	betrekking	op	de	opgenomen	stoffen	als	zodanig	of	in	mengsels,	maar	
ook op de aanwezigheid ervan in voorwerpen. Leveranciers hebben in ieder geval de 
verplichting om afnemers te informeren. Overheidsinstanties vragen gebruikers nu 
soms	al	om	een	lijst	te	overhandigen	met	de	SVHC-stoffen	die	in	het	bedrijf	worden	

Informatieverplichting



WWW.TOXIC.NL

WHITEPAPER WEGWIJZER VOOR DE STOFFENLIJSTEN GEVAARLIJKE STOFFEN  7

 

gebruikt. Aanbeveling voor leveranciers én gebruikers is om voor een SVHC-stof – 
voordat ze op de Autorisatielijst komen – op zoek te gaan naar een vervangende stof. 

Criteria SVHC
Stoffen	met	de	volgende	gevaarlijke	eigenschappen	kunnen	als	SVHC	worden	aan-
gemerkt:
• stoffen	die	voldoen	aan	de	criteria	voor	indeling	als	kankerverwekkend,	muta-

geen of giftig voor de voortplanting (CMR) categorie 1A of 1B in overeenstem-
ming met de CLP-verordening;

• stoffen	die	persistent,	bioaccumulerend	en	toxisch	(PBT)	of	zeer	persistent	en	
zeer bioaccumulerend (zPzB) zijn volgens bijlage XIII bij Reach;

• individuele	stoffen	die	evenveel	zorgen	baren	als	CMR-	of	PBT-/zPzB-stoffen.

De	SVHC-lijst	bevat	op	dit	moment	211	stoffen	en/of	stofgroepen.	Op	de	lijst	is	ook	
aangegeven wat de reden is voor opname en op basis van welk besluit.

3. CLP: Verordening (EG) nr. 1272/2008 

Naast REACH – waarin het dus zoals gezegd gaat om de registratie van gevaarlijke 
stoffen,	en	het	vastleggen	van	beperkingen	en	autorisaties	–	is	er	binnen	Europa	nog	
een andere belangrijke verordening. Dit is Verordening ((EG) nr. 1272/2008) betref-
fende	de	indeling,	etikettering	en	verpakking	(Classification,	Labelling	and	 
Packaging - CLP). 

De CLP-verordening is gebaseerd op het mondiaal geharmoniseerde systeem (Glo-
bally Harmonised System - GHS) van de Verenigde Naties. De VN-GHS beschrijft de 
criteria	voor	de	indeling,	etikettering	en	de	verpakking	van	chemische	stoffen,	maar	
is niet wettelijk bindend. CLP is daarentegen wel wettelijk bindend in alle lidstaten 
van de EU en rechtstreeks van toepassing op alle bedrijfstakken. Fabrikanten, impor-
teurs	of	downstreamgebruikers	van	stoffen	of	mengsels	zijn	verplicht	hun	gevaarlijke	
	chemische	stoffen	op	passende	wijze	in	te	delen,	te	etiketteren	en	te	verpakken	voor-
dat ze in de handel worden gebracht. 

Iedereen	die	direct	of	indirect	met	gevaarlijke	stoffen	te	maken	heeft,	krijgt	ook	te	
maken	met	CLP.	Niet	alleen	fabrikanten	en	importeurs	van	chemische	stoffen	en	

Wettelijkeverplichting
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mengsels,	maar	ook	distributeurs,	bedrijven	die	gevaarlijke	stoffen	opslaan,	professi-
onele gebruikers, vergunningverleners, hulpverleners, consumenten en werknemers.
CLP beschrijft criteria voor de indeling en etiketteringselementen: 
- Pictogrammen: GHS-symbolen;
- Signaalwoorden en standaardzinnen voor gevaar: H-zinnen; 
- Preventie: P-zinnen.

Daarnaast	beschrijft	CLP	voor	elke	gevarenklasse	en	-categorie	hoe	stoffen	bewaard	
en verwijderd moeten worden en de algemene verpakkingsnormen om de veilige le-
vering	van	gevaarlijke	stoffen	en	mengsels	te	waarborgen.	CLP	vormt	de	grondslag	
voor	veel	wettelijke	bepalingen	over	het	risicobeheer	van	chemische	stoffen.	

In Nederland zijn verordeningen 1272/2008 (CLP) en 1907/2006 (REACH) op-
genomen in de Wet Milieubeheer. In 2016 is het Activiteitenbesluit milieubeheer 
gewijzigd in verband met de vervanging van de R(isk)- en S(afety)-zinnen door de 
H(azard)- en P(recaution)-zinnen.
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3.1  Geharmoniseerde indeling en etikettering 

Fabrikanten, importeurs of downstreamgebruikers moeten gevaarlijke stoffen en 
mengsels (zelf) indelen en etiketteren. Van bepaalde, vaak zeer zorgwekkende 
gevaarlijke stoffen, zoals kankerverwekkende, mutagene, reprotoxische en 
sensibiliserende stoffen, is de indeling en etikettering geharmoniseerd (classification 
and labelling harmonisation - CLH) . Dit is gedaan om een passend en doeltreffend 
risicobeheer in de hele EU te waarborgen. 

Deze geharmoniseerde indeling is opgenomen in tabel 3 van deel 3 van bijlage VI 
bij de CLP. De geharmoniseerde classificatie en etikettering van gevaarlijke stoffen 
wordt bijgewerkt via een ‘aanpassing aan technische vooruitgang’ (ATP: adaptation 
to technical progress) die jaarlijks, en soms ook meer keren per jaar, door de Euro-
pese Commissie wordt uitgegeven. Op dit moment is de laatste aanpassing die in 
tabel 3 is opgenomen ATP15, verschenen op 11 augustus 2020; de tabel bevat nu 
circa 4300 stoffen en stofgroepen. De indeling van de stoffen en mengsels op deze 
lijst moeten door alle partijen in de keten worden toegepast.

De CLH-procedure voor het laten opnemen van stoffen in de geharmoniseerde tabel 
3 is als volgt: Een bevoegde instantie van een lidstaat of een fabrikant van een stof 
doet bij de ECHA een voorstel om een stof toe te voegen aan tabel 3. Het Comité 
risicobeoordeling (RAC) buigt zich over dit voorstel en stelt daarover een advies op. 
Op basis van het advies wordt een stof al dan niet opgenomen in tabel 3.

Wettelijke verplichting 
naleving tabel 3
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DestappenindeCLHprocedure(bron:ECHA)

Tabel3metdelaatstegeharmoniseerdeupdatemetATP15

In	tabel	3	staan	niet	alleen	de	voorschriften	voor	de	indeling	(classificatie)	en	etiket-
tering	van	de	stoffen.	Er	worden	ook	specifieke	concentratiegrenzen	aangegeven	
die voor een bepaalde stof van toepassing zijn. Ook kunnen er voor een stof noten 
van toepassing zijn, die van invloed zijn op de gevaarsindeling en waardoor een stof 
bijvoorbeeld niet als kankerverwekkend hoeft te worden ingedeeld. In bijlage 2 is een 
overzicht gegeven van de noten zoals de in de CLP-verordening zijn vastgesteld.

De wetgeving en het veiligheidsinformatieblad

In rubriek 3 van het veiligheidsinformatieblad geeft de leverancier aan welke gevaar-
lijke	stof	of	stoffen	er	in	het	product	zitten.	

Indepraktijk
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Toelichting:
•	 In	rubriek	3	van	elk	veiligheidsinformatieblad	(SDS)	is	van	de	stof	of	de	stoffen	in	

de samenstelling de gevaarsindeling conform de CLP-verordening vermeld. Dit 
moeten leveranciers opgeven conform het Richtsnoer voor het samenstellen van 
veiligheidsbladen.

•	 In	de	rechterkolom	is	aangegeven	wat	de	gevaarsindeling	van	de	stoffen	is	con-
form de CLP-Verordening. Deze indeling is altijd op basis van 100% van de be-
treffende	stof.

•	 Het destillaat (aardolie) met CAS 64742-53-7 en EC-nummer beginnend met 265 
is kankerverwekkend volgens tabel 3 en (op basis van het EC-nummer begin-
nend met 265) ook volgens de SZW-lijst.

•	 Maar: de leverancier vermeldt een noot L: De stof hoeft niet als kankerverwek-
kend te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 3 % 
Dmso-extract bevat, gemeten volgens IP 346 „Determination of polycyclic aro-
matics in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum fractions — 
Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method”, Institute of Petroleum, 
Londen. Deze noot is alleen van toepassing op bepaalde complexe aardoliederi-
vaten in deel 3.  
Door de opname van deze noot L hoeft te stof dus niet als kankerverwekkend te 
worden ingedeeld.

•	 De	stof	koolwaterstoffen	C11-C14	heeft	een	9xx	EC-nummer.	Dit	betekent	dat	de	
stof nog in de preregistratiefase van de ECHA zit en nog niet is beoordeeld. Het 
gaat	in	dit	geval	om	een	destillaat,	die	in	de	stoffenlijsten	op	basis	van	het	CAS-
nummer als kankerverwekkend is ingedeeld. De CMR-status kan vooralsnog nog 
niet worden uitgesloten.
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Wanneer moet een product als een CMR-product worden geclassificeerd? 
De	stoffen	die	in	tabel	3	van	bijlage	VI	bij	de	CLP	zijn	opgenomen,	zijn	dat	op	basis	
van de eigenschappen van de enkelvoudige stof. Voor mengsels is dat niet het geval. 
Een	mengsel	kan	uit	meer	stoffen	bestaan,	met	soms	maar	een	klein	percentage	van	
de	stoffen	in	het	product.	Voor	de	CMR-stoffen	zijn	in	de	CLP-verordening	concen-
tratiegrenzen vastgesteld. Is het percentage van een CMR-stof in een mengsel bene-
den	die	grens,	dan	hoeft	het	mengsel	niet	als	CMR	te	worden	geclassificeerd.	Is	het	
percentage gelijk aan of meer dan de concentratiegrens, dan moet het hele mengsel 
als	C,	M	of	R	worden	geclassificeerd.	In	de	tabellen	hieronder	zijn	de	concentratie-
grenzen aangegeven.

Tabel 3.5.2

Algemene concentratiegrenzen voor als mutageen in geslachtscellen ingedeelde  
bestanddelen van een mengsel waarbij het mengsel wordt ingedeeld

Bestanddeel ingedeeld 
als:

Algemene concentratiegrenzen waarbij het mengsel wordt 
ingedeeld als:

Mutageen, catego-
rie 1A

Mutageen, catego-
rie 1B

Mutageen, cate-
gorie 2

Mutageen, categorie 1A ≥ 0,1%   
Mutageen, categorie 1B  ≥ 0,1%  
Mutageen, categorie 2   ≥ 1,0 %

Tabel 3.6.2

Algemene concentratiegrenzen voor als kankerverwekkend ingedeelde bestanddelen 
van een mengsel waarbij het mengsel wordt ingedeeld

Bestanddeel ingedeeld 
als:

Algemene concentratiegrenzen waarbij het mengsel wordt 
ingedeeld als:

Kankerverwek-
kend, categorie 1A

Kankerverwek-
kend, categorie 1B

Kankerverwek-
kend, categorie 2

Kankerverwekkend, 
 categorie 1A ≥ 0,1%   

Kankerverwekkend, 
 categorie 1B  ≥ 0,1%  

Kankerverwekkend, 
 categorie 2   ≥ 1,0 % 

Indepraktijk
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4. SZW-lijst

Diverse lidstaten binnen de EU hebben ook hun eigen landelijke wetgeving rondom 
het werken met CRM-stoffen. In Nederland publiceert het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) twee keer per jaar – in januari en juli – een bijge-
werkte lijst met CMR-stoffen. Op de SZW-lijst staan stoffen en processen die door 
de EU zijn ingedeeld als CMR en zijn opgenomen in tabel 3 van bijlage VI van de 
(CLP) Verordening (EG) 1272/2008 en in bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG (Europese 
richtlijn die is geïmplementeerd in de Nederlandse Arboregelgeving). De SZW-lijst is 
daarnaast aangevuld met stoffen die door de Nederlandse Gezondheidsraad zijn in-
gedeeld als kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch.

Tabel 3.7.2
Algemene concentratiegrenzen voor als reprotoxische stof of als stof met effecten op of via lactatie ingedeelde 

bestanddelen van een mengsel waarbij het mengsel wordt ingedeeld

Bestanddeel ingedeeld als:

Concentratiegrenzen waarbij het mengsel wordt ingedeeld als:

Reprotoxische 
stof, categorie 1A

Reprotoxische 
stof, categorie 

1B

Reprotoxische 
stof, categorie 2

Aanvullende categorie 
voor effecten op of via 

lactatie

Reprotoxische stof, cate-
gorie 1A ≥ 0,3% 

Reprotoxische stof, cate-
gorie 1B ≥ 0,3% 

Reprotoxische stof, cate-
gorie 2 ≥ 3,0 % 

Aanvullende categorie 
voor effecten op of via 
lactatie

≥ 0,3 % 
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De Nederlandse Arbowetgeving geeft aan dat werkgevers verplicht zijn hun mede-
werkers tegen blootstelling aan kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische 
(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	pro-
ducten	juist	te	classificeren.

Het is goed om te weten dat in die gevallen dat de SZW-lijst afwijkt van tabel 3 door 
de	aanvullingen	van	de	Gezondheidsraad,	de	CMR-classificatie	niet	altijd	op	het	
veiligheidsinformatieblad wordt vermeld in rubriek 2, Indeling. Leveranciers moeten 
volgens de Richtsnoer voor het samenstellen van veiligheidsinformatiebladen de 
indeling volgen van de Europese CLP-verordening. De landelijke wetgeving wordt 
vermeld in rubriek 15.

Een	voorbeeld	van	twee	stoffen	die	alleen	in	Nederland	CMR	zijn:	xyleen	en	ethanol.
Xyleen is alleen volgens de SZW-lijst als reprotoxisch categorie 2 ingedeeld:

Ethanol is in Nederland volgens de SZW-lijst kankerverwekkend en reprotoxisch. De 
stof is niet als dusdanig ingedeeld in tabel 3:

Het	is	belangrijk	om	de	stoffen	die	in	de	SZW-lijst	zijn	opgenomen	te	raadplegen	en	
te	vergelijken	met	de	stoffen	die	in	het	bedrijf	aanwezig	zijn.	Voor	het	werken	met	
kankerverwekkende	en	mutagene	stoffen	zijn	in	het	Arbobesluit	(paragraaf	2)	aanvul-
lende voorschriften opgesteld. Bedrijven hebben de verplichting om blootstelling aan 
kankerverwekkende	en	mutagene	stoffen	of	kankerverwekkende	processen	zoveel	
mogelijk	te	voorkomen.	Daarvoor	moeten	bedrijven	alle	maatregelen	treffen	die	tech-
nisch uitvoerbaar zijn.

De	meest	doeltreffende	maatregel,	voor	zover	dit	redelijkerwijs	mogelijk	is,	is	het	ver-
vangen	van	gevaarlijke	stoffen	door	stoffen	waarbij	medewerkers	geen	of	minder	ge-

Vervangingsplicht

Indepraktijk
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vaar	lopen.	Voor	kankerverwekkende	en	mutagene	stoffen	is	dit	zelfs	een	verplichting	
(artikel 4.17 Arbobesluit).

Voor	kankerverwekkende	en	mutagene	stoffen	geldt	een	aanvullende	registratiever-
plichting (Arbobesluit artikel 4.13). Die verplichting houdt in dat de volgende gege-
vens moeten worden vastgelegd: 
• de reden waarom de stof gebruikt wordt;
• de hoeveelheid van de stof die per jaar vervaardigd/gebruikt wordt dan wel aan-

wezig is;
• het	soort	werk	en	de	getroffen	maatregelen	om	blootstelling	te	beperken;
• aantal werknemers;
• persoonlijke beschermingsmiddelen;
• indien een stof vervangen is, moet dit ook worden beschreven.

Daarnaast moet u volgens artikel 4.15 een lijst bijhouden van de werknemers die met 
de	kankerverwekkende	en	mutagene	stoffen	hebben	gewerkt	en	wat	de	aard,	mate	
en duur van de blootstelling was. Iedere werknemer heeft recht op inzage en afschrift 
van de persoonsgebonden registratie van CMR-producten.

Voor	de	‘voor	de	voortplanting	vergiftige	stoffen’	dienen	naast	de	algemene	gegevens	
ook nog de volgende gegevens te worden vastgelegd (Arbobesluit artikel 4.2a):
• de hoeveelheid van de stof die per jaar pleegt te worden vervaardigd of gebruikt 

dan wel aanwezig pleegt te zijn in verband met opslag;
• het aantal werknemers dat arbeid pleegt te verrichten op de arbeidsplaats waar 

de stof pleegt voor te komen;
• de vorm van de arbeid die met de stof pleegt te worden verricht.

Het is goed om te weten dat u verplicht bent om de CMR-registratiegegevens tot 40 
jaar na beëindiging van de blootstelling te bewaren. Deze bewaarplicht is opgeno-
men in artikel 4.10c van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Die bewaarplicht is zo 
lang omdat mensen die zijn blootgesteld pas jaren later klachten kunnen krijgen.

Inspectie SZW handhaaft op naleving van de regelgeving die er is voor het werken 
met	gevaarlijke	stoffen.	Dat	geldt	dus	voor	de	SZW-lijst	én	de	Arbowetgeving.	
De	aandacht	van	de	Inspectie	gaat	niet	alleen	uit	naar	de	CMR-stoffen,	maar	ook	
naar	de	voor	huid	en	ademhaling	sensibiliserende	stoffen,	de	S-stoffen.	In	het	
jaarplan	2021	zijn	deze	stoffen	dan	ook	benoemd	als	CMRS-stoffen.	
Om bedrijven op weg te helpen heeft Inspectie SZW een Handreiking Vervan-
gingsverplichting	CM-stoffen	uitgegeven.	

Registratieplicht

BewaarplichtCMR
registratiegegevens
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5. ZZS-stoffen

In Nederland richt het beleid zich met voorrang op het weren van zeer zorgwekkende 
stoffen	(ZZS-stoffen)	uit	de	leefomgeving.	ZZS-stoffen	zijn	stoffen	die	gevaarlijk	zijn	
voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend of mutageen zijn, de 
voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophogen. De ZZS-lijst is te vin-
den	op	de	website	van	het	RIVM.	De	ZZS-lijst	bevat	nu	meer	dan	1650	stoffen.	Er	zijn	
jaarlijks meerdere aanpassingen in de lijst.

5.1 Criteria ZZS

Voor het vaststellen of een stof een zeer zorgwekkende stof is, is aangesloten bij de 
criteria	en	voorwaarden	van	zorgstoffen	van	artikel	57	van	de	REACH-verordening.	
ZZS	zijn	stoffen	met	een	of	meer	van	de	volgende	eigenschappen:	
• kankerverwekkend (C;) 
• mutageen (M); 
• giftig voor de voortplanting (R); 
• persistent, bioaccumulerend en giftig (PBT); 
• zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB); 
• of	van	soortgelijke	zorg	(zoals	hormoonverstorende	stoffen).	

Verschillen SZW-lijst en ZZS-lijst
De SZW- en de ZZS-lijst overlappen gedeeltelijk, maar er zijn ook verschillen. De 
SZW-lijst wordt gebruikt in het kader van arbeidsomstandigheden, ter bescher-
ming van werknemers. De ZZS-lijst wordt toegepast in het emissiebeleid ter be-
scherming van mens en milieu, bijvoorbeeld bij de vergunningverlening van Water-
vergunningen of Omgevingsvergunningen.

VerschillentussenSZWlijstendeZZSlijst(bron:SZW)

5.2  ZZS: diverse Europese wetgevingen

De	ZZS-lijst	is	samengesteld	uit	diverse	lijsten	met	stoffen	die	een	ernstig	risico	voor	
de volksgezondheid vormen wanneer zij in het milieu terechtkomen. Deze lijsten 
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vloeien voort uit Europese verplichtingen en internationale afspraken. Het RIVM heeft 
deze	lijsten	samengevoegd	in	de	lijst	met	ZZS-stoffen.	
ZZS	zijn	in	ieder	geval	te	identificeren	op	basis	van	de	volgende	Europese	wetgeving	
en verdragen:

•	 Stoffen	in	de	CLP-verordening	(EG)	1272/2008	zijn	geclassificeerd	als	C,	M	of	R	
categorie 1A of 1B.

•	 Stoffen	die	op	de	SVHC	kandidaatslijst	voor	REACH	Bijlage	XIV	staan.
•	 Gelijkwaardige	zorgstoffen	in	de	POP-verordening	EG	850/2004.	POP	betekent:	

Persistente organische verontreinigende stof. 
•	 Prioritair	gevaarlijke	stoffen	in	de	Kaderrichtlijn	Water	2000/60/EG.
•	 Stoffen	die	op	de	OSPAR-lijst	staat	voor	prioritaire	actie.	OSPAR-verdrag:	het	

verdrag voor de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel 
van Atlantische Oceaan.

ZZS:diversewetgevingen

Relatie met andere stoffenlijsten
De	CLP-verordening	en	REACH/SVHC	zijn	al	besproken.	De	andere	stoffenlijsten	
zijn alle drie gericht op bescherming van milieu tegen vervuilende en verontreini-
gende	stoffen.

POP-verordening
Het Verdrag van Stockholm heeft als doel de mens en het milieu te beschermen 
door het beperken van productie en gebruik van persistente organische veront-
reinigende	stoffen	(POP’s:	persistente	organische	verontreinigende	stoffen).	De	
POP-verordening is een verdrag van de Verenigde Naties. Het richt zich ook op 
het zoveel mogelijk beperken van onbedoelde emissies (vrijkomen) van deze stof-
fen. Er zijn ruim 180 landen aangesloten bij het verdrag, waaronder Nederland. De 
EU heeft het verdrag goedgekeurd met Besluit 2006/507/EG Europese Gemeen-
schap. 
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OSPAR
De OSPAR (Oslo-Parijs) Conventie heeft als doel het mariene milieu van de 
Noord-Oost Atlantische Oceaan (inclusief de Noordzee) te beschermen. Op de 
stoffenlijst	van	deze	Conventie	staan	verontreinigende	stoffen	waarvoor	ernaar	
wordt gestreefd lozingen, emissies en verliezen naar het milieu stop te zetten. De 
OSPAR	Commissie	heeft	ruim	400	stoffen	geselecteerd	en	geplaatst	op	de	‘List	of	
Substances	of	possible	concern’.	Uit	deze	lijst	zijn	stoffen	gekozen	waarvoor	de	
Conventie met voorrang actie wil ondernemen: de ‘List of Chemicals for Priority 
Action’. Nederland is één van de Verdragspartijen van de OSPAR Conventie. De 
afspraken die binnen de OSPAR Conventie worden gemaakt, worden in Nederland 
geïmplementeerd	in	beleidsdocumenten	en	regelgeving.	De	OSPAR	stoffen	voor	
prioritaire	actie	zijn	zeer	zorgwekkende	stoffen.	

Europese Kaderrichtlijn
De	Europese	Kaderrichtlijn	Water	(KRW)	is	bedoeld	om	de	kwaliteit	van	het	
oppervlakte- en grondwater in Europa op orde te brengen. De Europese 
Commissie	heeft	een	lijst	van	stoffen	opgesteld	die	in	heel	Europa	met	
voorrang	moeten	worden	aangepakt	(KRW-lijst).	De	Commissie	heeft	ook	
milieukwaliteitsnormen	vastgesteld	voor	deze	stoffen.

Op	de	KRW-lijst	staan	de	prioritaire	stoffen	die	een	groot	risico	vormen	in	en	via	
het	watermilieu.	De	meest	risicovolle	stoffen	op	de	lijst	worden	beschouwd	als	 
prioritair gevaarlijk. De Europese Commissie heeft bepaald dat de lidstaten  
beheersmaatregelen	moeten	treffen,	die	zijn	gericht	op:
• het	stoppen	van	emissies	(vrijkomen)	van	de	prioritair	gevaarlijke	stoffen;
• het	verminderen	van	emissies	(vrijkomen)	van	de	prioritaire	stoffen.

De	Kaderrichtlijn	Water	2000/60/EG	is	in	Nederland	geïmplementeerd	via	de	
Waterwet. De normen uit Richtlijn 2013/39/EU zijn in Nederland overgenomen in 
het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw: Besluit kwaliteitseisen 
en monitoring water). De laatste versie van het Bkmw is in 2015 vastgesteld.
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In de ZZS-lijst is aangegeven volgens welke wetgeving een stof in de lijst is 
 opgenomen:

5.3 Indeling stofcategorie en stofklasse

Op de ZZS-lijst staan ook de stofklassen voor luchtemissies, de grensmassastroom 
en de emissiegrenswaarde, zoals deze zijn opgenomen in bijlage 12a en 12b van de 
Activiteitenregeling milieubeheer. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activi-
teitenregeling vormen samen de regelgeving voor het beperken van emissies van 
bedrijven.

De stofcategorie ZZS onderscheidt drie stof-
klassen, waarbij voor alle drie andere grenzen 
gelden. Het gaat hierbij om grensmassastroom 
en de vrijstellingsgrens. De stofcategorie ZZS 
bestaat uit de volgende stofklassen:
•	 ERS,	extreem	risicovolle	stoffen
•	 MVP	1,	minimalisatieverplichte	vaste	stoffen
 en 
•	 MVP	2,	minimalisatieverplichte	gas-	of
	 dampvormige	stoffen	
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Activiteitenregeling Bijlage 1

Het bevoegd gezag bepaalt in welke klasse en stofcategorie een bepaalde stof 
valt. Dit bepaalt welke emissiegrenswaarde geldt. Bijlage 12 van de Activiteitenre-
geling	geeft	een	lijst	van	stoffen	die	in	categorieën	is	ingedeeld.	Hierin	staan	ook	
de	stoffen	die	vallen	in	de	categorie	ZZS.	Deze	lijst	bepaalt	alleen	welke	emissie-
eis bij een stof hoort.

5.4 Uitstoot of lozing van ZSS: wat zijn uw verplichtingen?

Bedrijven die (potentiële) ZZS uitstoten of lozen, hebben een vergunning nodig. Deze 
wordt verleend door Rijkswaterstaat, de provincie en het waterschap. 

In het Activiteitenbesluit (artikel 2.4) staat dat het bedrijf verplicht is om emissies van 
de stof(fen) naar lucht en water te voorkomen. Is voorkomen niet mogelijk, dan moet 
het bedrijf de uitstoot zo veel mogelijk beperken. Dit heet de minimalisatieverplich-
ting. 

Bij vergunningsplichtige activiteiten levert een bedrijf informatie aan over de emissie 
van ZZS (informatieverplichting). Vervolgens neemt het bevoegd gezag in de vergun-
ning voorschriften op voor continue verbetering. 
Dit sluit aan op de aanpak van ZZS om aan het beleidsdoel te voldoen. Dat doel be-
staat uit de volgende stappen: 

•	 Bronaanpak: voorkom dat ZZS in het milieu terechtkomen. Een mogelijkheid om 
dit	te	realiseren	is	door	ZZS	te	vervangen	door	minder	schadelijke	stoffen.	Het	

Minimalisatie
verplichting

Informatieverplichting
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aanpassen van processen waar dit haalbaar en betaalbaar is, is een andere mo-
gelijkheid om het doel te bereiken. 

•	 Minimalisatie: als emissies van ZZS echt niet te voorkomen zijn, dan moeten ze 
worden geminimaliseerd. De resterende emissies worden dan beoordeeld; dit 
met het oog op het bereiken van milieukwaliteitseisen voor lucht en water.

•	 Continu verbeteren: bedrijven zijn verplicht elke vijf jaar te onderzoeken of ze via 
de bronaanpak of via de minimalisatie de emissies verder kunnen verminderen, 
op een haalbare en betaalbare manier.

•	 Stimuleren van innovatie en substitutie: dit sluit weer aan op de bronaanpak: 
vervangen	van	ZZS	door	minder	gevaarlijke	stoffen	of	vervanging	van	processen	
waardoor ZZS niet meer nodig zijn en/of niet meer vrijkomen.

DoelenZSS(bron:RIVM)

5.5 pZZS: potentieel zeer zorgwekkende stoffen

Naast de ZZS-lijst is er door het RIVM ook een potentiële ZZS-lijst (pZZS) opgesteld. 
Op	deze	lijst	staan	stoffen	die	door	de	lidstaten	in	het	kader	van	REACH	zijn	aange-
meld	bij	de	ECHA.	Deze	stoffen	hebben	mogelijk	ZZS-eigenschappen,	maar	zijn	nog	
niet beoordeeld. Het bevoegd gezag en bedrijven geven pZZS aandacht. Zo kan het 
bevoegd gezag uit voorzorg maatregelen opleggen om op die manier emissies van 
pZZS te beperken. Of het kan bijvoorbeeld een bedrijf dat een vergunning aanvraagt, 
vragen om nader onderzoek als het bedrijf potentiële ZZS uitstoot. Voor pZZS geldt 
geen vijfjaarlijkse rapportageverplichting.

Er	zijn	op	dit	moment	311	stoffen	opgenomen	in	de	pZZS-lijst.	De	lijst	wordt	mini-
maal twee keer per jaar bijgewerkt. 

De	keuze	voor	deze	stoffen	en	stofgroepen	is	gebaseerd	op	beschikbare	informatie	
rond de uitvoering van REACH. Daarvan zijn de volgende lijsten gebruikt:
• Regulatory Management Option Analysis (RMOA Regulatory Management Option 

Analyses);
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• ED (Endocrine disruptor);
• PBT (Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch);
• Community Rolling Action Plan (CoRAP Community Rolling Action Plan);
• Registry of Intentions (RoI Registry of Intentions).

5.6 (p)ZZS identificatie

Het kan zijn dat een stof die níet op de ZZS-lijst voorkomt, tóch een ZZS kan zijn, 
als deze aan de criteria voldoet. Het zoeken in de ZZS-lijst is dus niet in alle gevallen 
voldoende om te concluderen of een stof een ZZS is. Bedrijven zijn zelf ook verant-
woordelijk	de	ZZS	in	hun	emissie	te	identificeren.	Het	bevoegd	gezag	controleert.	Bij	
twijfel of een stof een ZZS is, kan een bedrijf het RIVM om een advies vragen.

In	de	Gids	voor	ZZS	identificatie	(bron:	Rijksinstituut	voor	Volksgezondheid	en	Milieu	
(RIVM),	2020)	wordt	stap	voor	stap	beschreven	hoe	u	de	ZZS	en	(p)ZZZ	identificatie	
kunt doen. Deze gids is te downloaden via de website van RIVM.

5.7 Mengsels met meer dan één ZZS

De	wettelijke	kaders	die	worden	gebruikt	voor	de	identificatie	van	ZZS	(bijvoorbeeld	
CLP-, REACH- en POP-verordening) worden ook gebruikt om te bepalen of een 
mengsel of een stof met een ZZS-bestanddeel als ZZS behandeld moet worden.

Over het algemeen wordt, in lijn met de REACH- en CLP-verordening, een concentra-
tiegrens van 0,1 gewichtsprocent (g/g) gebruikt. Dat wil dus zeggen dat mengsels en 
stoffen	die	één	ZZS-bestanddeel	bevatten	in	een	concentratie	van	0,1%	of	meer,	zelf	
ook als ZZS moeten worden behandeld. Hierbij moeten wel de uitzonderingen op de 
concentratieregels worden meegenomen. Deze uitzonderingen zijn bijvoorbeeld terug 
te vinden in de noten van REACH en CLP-verordening (zie bijlage 2).
In het document ToelichtingoverdeZZStoetsvoormengselsenstoffenmetZZS
bestanddelen vindt u meer informatie over dit onderwerp. 

5.8 ZZS en type inrichting/bedrijf

Het type inrichting bepaalt in welke mate de regelgeving rond ZZS van toepassing 
is. De bepalingen uit artikel 2.4 lid 1 van het Activiteitenbesluit voor de ZZS zijn voor-
lopig alleen van toepassing op type C bedrijven. Bij type A bedrijven worden geen 
relevante emissies van ZZS of potentieel ZZS (pZZS) verwacht. Voor type A en B be-
drijven gelden de voorschriften uit hoofdstuk 3 en 4 van het Activiteitenbesluit. 

Voor vergunningsplichtige bedrijven gelden de voorschriften uit afdeling 2.3 van het 
Activiteitenbesluit. Daarnaast kunnen voorschriften gelden uit hoofdstuk 3 en 5 van 
het Activiteitenbesluit. De eisen in het Activiteitenbesluit zijn als algemene regels van 
toepassing. Het bevoegd gezag neemt daarom deze eisen niet op in de vergunning.

Vergunningsverplichting
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Type A, B en C inrichtingen/bedrijven
• Type A inrichtingen voeren volgens het Activiteitenbesluit ‘lichte’ milieubelas-

tende activiteiten uit. Ze hoeven bij oprichting of wijziging niet te melden en er 
geldt geen vergunningsplicht. 

• Type B zijn inrichtingen die bij de oprichting of een wijziging een melding moe-
ten doen aan het bevoegd gezag. Ze hebben geen omgevingsvergunning milieu 
nodig. Ze vallen volledig onder het Activiteitenbesluit. Los van het Activiteiten-
besluit kunnen ook andere milieuregels gelden. 

• Type C zijn inrichtingen die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Ze 
moeten een melding Activiteitenbesluit doen voor activiteiten waarop hoofdstuk 
3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.

6. VOS: vluchtig organische stoffen

Vluchtige	organische	stoffen	(VOS)	zijn	organische	verbindingen	en	mengsels	hier-
van, die bij een kamertemperatuur van 20 °C een dampspanning hebben van ten 
minste	0,01	kPa.	Vluchtige	organische	stoffen	komen	vrij	bij	verdamping	van	aard-
olieproducten	en	andere	organische	stoffen	en	bij	onvolledige	verbranding.	Voorbeel-
den van VOS zijn benzine, verf, inkten, lijmen, oplos- en schoonmaakmiddelen en 
bestrijdingsmiddelen. 

VOS-houdende producten kunnen brandbaar zijn. Afhankelijk van de mate van 
brandbaarheid	zijn	ze	ingedeeld	in	K0-,	K1-,	K2-	en	K3-vloeistoffen.	De	K0-vloeistof-
fen zijn vanwege hun hoge vluchtigheid het gevaarlijkst (een hoge kans op brand en 
explosie).

VOS-stoffen	kunnen	gezondheidsklachten	veroorzaken,	bij	langdurige	blootstelling	
zelfs permanente gezondheidsschade. Omdat veel mensen worden blootgesteld aan 
VOS,	is	het	van	belang	dat	er	maatregelen	worden	getroffen	om	blootstelling	te	voor-
komen of zo minimaal mogelijk te laten zijn.

Bedrijven moeten voor hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) de blootstel-
ling	aan	vluchtige	organische	oplosmiddelen	beoordelen.	Voor	de	meeste	stoffen	
zijn grenswaarden vastgesteld. 
In het Plan van Aanpak moeten de beheersmaatregelen worden opgenomen, die 
moeten worden uitgevoerd volgens de arbeidshygiënische strategie.

Er	is	een	lijst	met	VOS-stoffen	uitgegeven	door	het	European	Environmental	Bureau.	
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6.1 Wetgeving VOS

De belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van VOS-emissies is vermeld in 
het Activiteitenbesluit. Afhankelijk van de branche zijn verschillende besluiten, rege-
lingen en vergunningsvoorschriften van toepassing op activiteiten met VOS. 

De direct werkende Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) in het overzicht op 
de volgende pagina zijn:
• Activiteitenbesluit hoofdstuk 3 en 4 (AB); 
• Activiteitenbesluit afdeling 2.11 (OMB; tot 2013 was dit Oplosmiddelenbesluit); 
• Activiteitenbesluit afdeling 5.1.7 (O&O, voorheen bijzondere regeling in NeR);
• Activiteitenbesluit afdeling 5.2 (BR, tot 2016 was dit Benzineregeling);
• Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen (BOOVV). Voor het 

BOOVV ligt de primaire handhaving bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. 

Wettelijkeverplichting
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Overzichtpertypeinrichtingenbranche

6.2 Vervangingsplicht

Blootstelling	aan	vluchtige	organische	stoffen	(VOS)	kan	onder	andere	leiden	tot	het	
ontstaan van het organisch psychosyndroom (OPS). Daarom geldt voor sommige 
werkzaamheden	een	vervangingsplicht.	Deze	vervangingsplicht	houdt	in	dat	stoffen	
of producten die VOS bevatten, vervangen moeten worden door onschadelijke of 
minder	schadelijke	stoffen.
In artikel 4.62a en artikel 4.62b van het Arbeidsomstandighedenbesluit worden 
respectievelijk	de	definitie	van	VOS	en	de	vervangingsplicht	die	geldt	voor	
bepaalde werkzaamheden omschreven. Arbobesluit artikel 4.32 a t/m h van de 
Arbeidsomstandighedenregeling geven een overzicht van de werkzaamheden 
waarvoor de hierboven genoemde vervangingsplicht geldt.

Vervangingsplicht
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7. PGS 15: opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Bedrijven	waar	gevaarlijke	stoffen	worden	opgeslagen,	krijgen	te	maken	met	PGS	15.	
PGS	15	Opslag	van	verpakte	gevaarlijke	stoffen	is	de	richtlijn	voor	de	opslag	en	tijde-
lijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. 

PGS-richtlijnen krijgen rechtskracht als er vanuit een bindend document naar wordt 
verwezen. Zo geeft PGS 15 interimversie 0.2 (april 2020) een nadere uitwerking van 
wettelijke voorschriften op grond van de Omgevingswet, de Arbeidsomstandighe-
denwet en de Wet veiligheidsrisico’s, REACH en CLP-verordening, Activiteitenbesluit, 
Wet bodembescherming. Een voorbeeld van een bindend document is een omge-
vingsvergunning. 

Het doel van PGS 15 is om vast te leggen met welke maatregelen de risico’s van de 
opslag	van	gevaarlijke	stoffen	in	verpakking	te	beheersen	zijn.	Deze	maatregelen	ver-
kleinen de kans op een incident of voorkomen of beperken de nadelige gevolgen van 
een incident.

De	toepassing	van	PGS	15	heeft	betrekking	op	stoffen	van	een	groot	aantal	ADR-
klassen die worden opgeslagen of tijdelijk worden opgeslagen in afwachting van ver-
der	transport.	Daarnaast	heeft	PGS	15	betrekking	op	CMR-stoffen	en	op	CLP-stoffen	
van gevarenklassen acute toxiciteit, categorieën 1, 2 en 3.

Vanuit	PGS	15	wordt	geëist	dat	stoffen	opgeslagen	worden	in	een	UN	goedgekeurde	
verpakking en dat elke collo moet voorzien zijn van een UN-nummer en de geva-
renetiketten.	Dit	laatst	is	ook	conform	ADR	(zie	paragraaf	8).	CMR-stoffen	die	niet	
onder	ADR	vallen,	worden	geëtiketteerd	conform	het	GHS	en	de	CLP	(classification	
and labelling) verordening. PGS 15 schrijft voor dat een gebruiksverpakking voorzien 
moet zijn van deze CLP-etiketten.

8. ADR: vervoer gevaarlijke stoffen over de weg

De	voorschriften	voor	het	vervoer	van	gevaarlijke	stoffen	over	de	weg	staan	in	een	
Europees verdrag, het ADR (Accord européen relatief au transport international de 
marchandises	Dangereuses	par	Route).	Volgens	het	ADR	moeten	gevaarlijke	stoffen	en	
goederen worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen. De indeling is 
de basis voor de vervoersvoorwaarden. Het ADR is onderdeel van het VLG: Reglement 
voor	het	Vervoer	over	Land	van	Gevaarlijke	stoffen.

De criteria voor de ADR-indeling zijn gebaseerd op GHS, die als CLP in de Europese 
Verordening is opgenomen. Deze criteria worden behalve voor vervoer ook gebruikt 
voor productie, opslag en gebruik. De lijst van de gevaarlijke goederen van het ADR 
bevat alle UN-nummers, de indeling voor elk UN-nummer en de vervoersvoorwaarden. 

Wettelijkecontext

Wettelijkecontext
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Stoffen	die	vanuit	ADR	geclassificeerd	worden,	krijgen	naast	een	hoofdgevaar	(en	
eventueel bijkomend gevaar) ook een indeling binnen een verpakkingsgroep. De 
gevaarlijkste	stof	krijgt	verpakkingsgroep	I,	de	minst	gevaarlijke	stoffen	verpakkings-
groep III. De indeling in verpakkingsgroepen heeft ook weer invloed op de eisen die 
gesteld worden vanuit PGS 15.

DeADRindelingisopgenomeninrubriek14vanhetveiligheidsinformatieblad.

9. Seveso III en Brzo 2015

Sinds 1 juni 2015 is de Europese Seveso III richtlijn van kracht, vastgelegd in Richtlijn 
2012/18 EU. Deze richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in het Besluit Risico’s 
Zware Ongevallen – 2015 (Brzo 2015) en de Regeling Risico’s Zware Ongevallen 
(Rrzo-2015). Doelstelling van het Brzo is het voorkomen en beheersen van zware 
ongevallen	waarbij	gevaarlijke	stoffen	betrokken	zijn.	Het	Brzo	stelt	hiertoe	eisen	
aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland. In Nederland zijn er zo’n 400 Brzo-
bedrijven.

Het Brzo 2015 onderscheidt de volgende typen Brzo-bedrijven:
• Lagedrempelinrichting (voorheen PBZO-inrichting) 
• Hogedrempelinrichting (voorheen VR-inrichting) 
• Nieuwe, bestaande en andere inrichting 

Een nieuwe inrichting is een bedrijf dat door wijzigingen in het bedrijf Brzo wordt.
Een andere inrichting is een bedrijf dat door wijzigingen in regelgeving (bijvoorbeeld 

Wettelijkeverplichting
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nieuwe indeling CLP) Brzo-plichtig wordt of waarvoor een andere drempelwaarde van 
toepassing wordt.

Met	de	wijziging	van	de	Seveso	III-richtlijn	is	aangesloten	bij	de	nieuwe	stoffenclassi-
ficatie	(REACH	en	CLP-verordening).	Bovendien	is	de	Seveso	III-richtlijn	ook	geactu-
aliseerd op onderdelen als openbaarheid van informatie, inspecties en de uitwisseling 
van informatie met de Commissie.

Eisen aan Brzo-bedrijven
Door	de	nieuwe	indeling	van	stoffen	en	mengsels	kunnen	bedrijven	die	tot	dusver	
geen verplichtingen hadden, nu wel onder het Brzo 2015 vallen, of juist niet meer. In 
het volgende schema is te zien of er door Brzo 2015 veranderingen kunnen zijn in de 
aanwijzing van Brzo-bedrijven.

Hogedrempel-inrichtingen overschrijden de hoge drempelwaarde zoals genoemd in 
bijlage 1 van de Seveso III richtlijn. Een Lagedrempel-inrichting overschrijdt de lage 
drempelwaarden genoemd in bijlage 1. Zie de tabel hierna.
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10. Overige wetgevingen die van belang zijn

10.1 SCIP: kennisgeving en database

Vanaf 5 januari dit jaar zijn leveranciers verplicht om artikelen (‘voorwerpen’) waarin 
stoffen	die	op	de	kandidatenlijst	(de	SVHC-stoffen)	staan,	zijn	verwerkt	met	een	con-
centratie van meer dan 0,1% te melden bij de ECHA. Die melding moeten leveran-
ciers en importeurs doen in de SCIP-database die de ECHA hiervoor heeft ingericht. 
SCIP staat voor: Substances of Concern In articles as such or in complex objects 
(Products).

Onder leveranciers wordt hier verstaan: producenten en samenstellers van voorwer-
pen met SVHC’s in de EU, importeurs in de EU en distributeurs van voorwerpen in 
de EU. De verplichting geldt niet voor bedrijven die alleen maar en rechtstreeks aan 
consumenten leveren.
De bedoeling van de database is om de informatie over SVHC’s in voorwerpen/pro-
ducten goed in beeld te hebben. Die informatie is openbaar en helpt afvalverwerkers 

Wettelijkeverplichting
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om voorwerpen met SVHC’s te scheiden en recyclen. Ook voor consumenten is de 
informatie van belang. Zij kunnen daardoor betere en weloverwogen keuzes maken 
en weten ook hoe ze de voorwerpen het best kunnen gebruiken en van de hand 
doen.

10.2 UFI en PCN

In 2017 werd een nieuwe bijlage VIII aan de CLP-verordening toegevoegd: Geharmo-
niseerde informatie in verband met de gezondheid met het oog op respons in nood-
gevallen en preventieve maatregelen. Deze bijlage sluit aan op artikel 45 van het CLP. 
Daarin	staan	de	regels	over	de	informatie	over	gevaarlijke	stoffen	die	verplicht	moet	
worden aangeleverd en hoe dat moet gebeuren. Die informatie kan dan worden ge-
bruikt voor hulpverlening (de gifcentra). In een inleidend richtsnoer over deze bijlage 
VIII dat door de ECHA is uitgegeven, wordt uitgelegd hoe die informatievastlegging 
moet worden uitgevoerd. De verplichting geldt voor in de handel gebrachte mengsels 
die zijn ingedeeld op grond van gevaren voor de gezondheid of fysische gevaren. 

Artikel 45 

Aanwijzing van organen die verantwoordelijk zijn voor het ontvangen van 
informatie in verband met de gezondheid, met het oog op respons in nood-
gevallen 

1. De lidstaten wijzen een of meer organen aan die verantwoordelijk zijn voor het 
ontvangen van informatie die wordt verstrekt door de importeurs en downstream-
gebruikers die mengsels in de handel brengen, met name wat betreft informatie 
die van belang is voor preventieve en curatieve maatregelen, in het bijzonder in 
het geval van respons in noodgevallen. Deze informatie behelst de chemische 
samenstelling van mengsels die in de handel worden gebracht en wegens hun 
gevolgen	voor	de	gezondheid	of	hun	fysische	effecten	als	gevaarlijk	worden	inge-
deeld,	met	inbegrip	van	de	chemische	identiteit	van	stoffen	in	mengsels	waarvoor	
een verzoek tot gebruik van een andere chemische naam door het Agentschap 
overeenkomstig artikel 24 is aanvaard. 

2. De aangewezen organen bieden alle nodige waarborgen inzake de vertrouwelij-
ke behandeling van de ontvangen informatie. Deze informatie mag alleen worden 
gebruikt: 

a) om te reageren op medische verzoeken met het oog op zowel preventieve als 
curatieve maatregelen, met name bij spoedgevallen; 

en tevens 

b) op verzoek van de lidstaat, om middels statistische analyse te bepalen waar de 
risicobeheersmaatregelen vatbaar zijn voor verbetering. 

De informatie mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. 
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3. De aangewezen organen beschikken over alle informatie die zij van de voor het 
in de handel brengen verantwoordelijke importeurs en downstreamgebruikers no-
dig hebben om hun taken uit te voeren. 

4. Uiterlijk op 20 januari 2012 verricht de Commissie een evaluatie om te beoor-
delen of de in lid 1 bedoelde informatie kan worden geharmoniseerd, onder meer 
door een formaat vast te stellen voor het indienen van informatie door de impor-
teurs en downstreamgebruikers bij de aangewezen organen. Op basis van deze 
evaluatie en na overleg met de belanghebbende partijen, zoals de Europese ver-
eniging van antigifcentra en klinisch toxicologen (European Association of Poison 
Centres and Clinical Toxicologists — EAPCCT), kan de Commissie een verorde-
ning vaststellen waarin een bijlage aan deze verordening wordt toegevoegd. 

Bijlage	VIII	beschrijft	onder	meer	een	unieke	formule-identificatie	(UFI:	unique	formula	
identifier)	die	op	het	etiket	van	het	mengsel	moet	staan.	De	UFI	is	een	code	die	uit	16	
karakters bestaat en een interne controlesleutel heeft. De code zorgt ervoor dat een 
mengsel	bij	een	calamiteit	snel	geïdentificeerd	kan	worden.	Daardoor	kan	er	snel	en	
effectief	worden	gehandeld	en	hulp	geboden	om	de	gevolgen	van	een	calamiteit	te	
beperken. 

De code moet vanaf januari 2021 op etiketten worden aangebracht. Vanaf 2025 is 
de UFI verplicht op etiketten van alle producten die wegens hun gevolgen voor de 
gezondheid	en	hun	fysische	effecten	als	gevaarlijk	zijn	ingedeeld.	De	UFI	kan	ook	
worden opgenomen in rubriek 1.1.3 van het veiligheidsinformatieblad. Dat is niet 
verplicht, maar wel aan te raden. Gebruikers hebben dan altijd de juiste UFI bij het 
product meteen beschikbaar.

Voor het verstrekken van de vereiste informatie van een product/mengsel met de be-
nodigde informatie en UFI-code aan gifcentra heeft ECHA een geharmoniseerd Poi-
son	Centres	Notification	(PCN)-formaat	opgezet.	Dit	is	een	online-instrument	voor	het	
opstellen en indienen van informatie in het geharmoniseerde formaat. 

Het Richtsnoer over geharmoniseerde informatie in verband met de gezondheid met 
het oog op respons in noodgevallen – Bijlage VIII bij de CLP-verordening geeft onder-
steuning bij het nakomen van de verplichtingen.
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De	wetgevingen	die	in	deze	paragraaf	zijn	genoemd,	betreffen	vooral	verplichtingen	
voor leveranciers en importeurs van producten. Gebruikers van de producten zullen 
er ook mee te maken krijgen. Zij krijgen juist extra informatie over het product waar 
ze mee werken en kunnen op basis van de UFI snel achterhalen wat de risico’s zijn.

10.3 Overige wetgevingen met verplichtingen 

Naast de al genoemde wetgevingen en internationale verdragen die beschreven zijn 
in de paragraaf over de ZZS zijn er nog meer richtlijnen en verdragen, die vooral te 
maken hebben met verplichtingen voor, vaak grotere, industriële bedrijven.

Richtlijn 2010/75/EU inzake Industriële Emissies (RIE)
Deze richtlijn is belangrijk voor vergunningsverleners en richt zich op preventie en be-
strijding van milieuverontreiniging. De richtlijn verplicht de EU-lidstaten om emissies 
naar water, lucht en bodem van IPPC-installaties te reguleren. IPPC-installaties zijn 
grotere industriële bedrijven die vallen onder de richtlijn. Het reguleren is gebaseerd 
op de Best Beschikbare Technieken (BBT). De vergunningverleners moeten rekening 
houden	met	de	stoffen	en	stofgroepen	die	in	bijlage	II	van	de	richtlijn	staan.

In Nederland is de Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU) sinds 2013 geïmple-
menteerd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO Wet), het Besluit 
omgevingsrecht (Bor), het Activiteitenbesluit en in de Wet milieubeheer (Wm) en in de 
Waterwet. Nederland moet onder meer het aantal IPPC-installaties en -vergunningen 
rapporteren aan de Europese Commissie.

Verordening (EG) 166/2006 (E-PRTR)
Ook moeten bepaalde bedrijven gegevens registreren en rapporteren volgens de 
European Pollutant Release Transfer Register (E-PRTR) (Verordening (EG) 166/2006). 
Het gaat hier om een jaarlijkse milieurapportage die industriële bedrijven moeten ma-
ken en waarin zij rapporteren over hun afval, energie- en watergebruik en emissies 
naar lucht, water en bodem.

Europese Afvalstoffenlijst (EURAL)
De	EURAL	is	een	geharmoniseerde	lijst	om	afvalstoffen	uniform	te	coderen	binnen	de	
EU.	De	EURAL-lijst	bevat	ongeveer	840	verschillende	afvalstoffen,	die	voor	een	deel	
zijn gerangschikt naar herkomst. Dat kan een bedrijfstak zijn of een bedrijfsactiviteit 
waarbij de afvalstof vrijkomt of naar soort van afvalstof. Een EURAL-code geeft aan 
hoe gevaarlijk het afval is. De EURAL is in Nederland vastgelegd in de Regeling Euro-
pese	afvalstoffenlijst	(2019).	Een	EURAL-code	geeft	aan	hoe	gevaarlijk	het	afval	is.	

RoHS-richtlijn
De richtlijn Restriction of Hazardous Substances (RoHS) is een EU-richtlijn met als 
doel	het	gebruik	van	bepaalde	gevaarlijke	stoffen	in	elektrische	en	elektronische	
 apparatuur te beperken. In Nederland is R0HS II vastgelegd in de Regeling gevaar-
lijke	stoffen	in	elektronische	apparaten.	Stoffen	die	hieronder	vallen	zijn	onder	meer	

Rapportageverplichting

Vergunningsverplichting

Wettelijkeverplichting
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cadmium, chroom VI, kwik, lood, PBDE’s en polygebromeerde byfenylen. Van deze 
stoffen	mag	maar	maximaal	0,1%	in	bepaalde	apparatuur	aanwezig	zijn.	RoHS	is	
direct van toepassing op elk bedrijf dat van plan is om rechtstreeks elektronische en 
elektrische producten te verkopen, te distribueren of te produceren in de EU.

11. Vermelding van de wetgeving op het 
veiligheidsinformatieblad

In deze whitepaper zijn de verschillende wetgevingen besproken waar u mee te ma-
ken	heeft	als	u	met	gevaarlijke	stoffen	werkt.	Het	is	goed	om	te	weten	dat	als	een	
leverancier zijn veiligheidsinformatieblad volgens de voorschriften heeft opgesteld, 
u ook veel van deze wetgevingen die betrekking hebben op het product waar u mee 
werkt, kunt terugvinden op het SDS. Deze informatie is als eerste terug te vinden in 
rubriek	3.	In	deze	rubriek	moet	worden	aangegeven	welke	stof	of	welke	stoffen	in	
het mengsel in het product zitten (productnaam, CAS-nummer en EC-nummer), met 
daarbij	de	concentratiegrenzen,	de	classificatie	volgens	de	CLP-verordening	(op	ba-
sis van een 100% concentratie van een stof) en eventuele noten.

De	vermelding	in	rubriek	3	van	de	classificatie	volgens	de	CLP-verordening	is	op	
basis van een 100% concentratie van een stof. Stel dat er in een mengsel een 
stof zit met een concentratie van minder dan 0,1% die is ingedeeld als H314, dan 
hoeft deze stof niet te worden ingedeeld in rubriek 2, Indeling van de stof of het 
mengsel.

Andere wetgevingen – waarvan de meeste in deze whitepaper aan de orde zijn geko-
men – worden als het goed is, vermeld in rubriek 15. In de afbeelding op de volgende 
pagina kunt u dit zien. Dit is een goed voorbeeld van de wetgevingen die een leve-
rancier in deze rubriek moet vermelden. 
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Nieuwe  SDS-en moeten vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de nieuwe eisen, zo-
als die zijn vastgelegd in Verordening (EU) 2020/878. Voor bestaande  SDS-en is 
er een overgangstermijn tot en met december 2022. Na 1 januari 2023 moeten 
alle  SDS-en voldoen aan de nieuwe eisen. Vindt er na 1 januari 2021 een update 
plaats, bijvoorbeeld een wettelijke verplichting om de UFI op te nemen op het  
SDS, dan moet het  SDS geüpdatet worden naar de nieuwe eisen.
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De belangrijkste wijzigingen zijn:

•	 Rubriek 1: als het product betrekkking heeft op een of meer nanovormen of 
stoffen	die	nanovormen	bevatten,	moet	het	woord	‘nanovorm’	in	deze	rubriek	
worden opgenomen. Ook de UFI-code kan hier worden opgenomen, voor zover 
het mengsel een UFI heeft; dit is nu nog op vrijwillige basis, maar wel verplicht 
op onverpakte of industriële producten.

•	 Rubriek 2: in rubriek 2.3 (andere gevaren) moet worden opgenomen of de stof 
voldoet aan de criteria voor persistente, bioaccumulerende en toxische of zeer 
persistente en zeer bioaccumulerende eigenschappen. Ook moet in deze ru-
briek vermeld worden of de stof is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59, 
lid 1, opgestelde lijst voor hormoonontregelende eigenschappen.

•	 Rubriek	3:	in	deze	rubriek	moeten	bij	geclassificeerde	en	ongeclassificeerde	
producten	huid	en	inhalatie	sensibiliserende	stoffen	in	het	mengsel	worden	ver-
meld als: 
-	0,1%	van	een	stof	geclassificeerd	is	als	huid	sensibiliserend	categorie	1	of	1B	
of luchtweg sensibiliserend categorie 1 of 1B; 
-	0,001%	van	een	stof	geclassificeerd	is	als	huid	sensibiliserend	categorie	1A	of	
luchtweg sensibiliserend categorie 1A.

•	 Rubriek 9: de informatie en beschrijving van de fysische en chemische eigen-
schappen	moet	uitgebreider	en	specifieker.	

11.1 Wetgeving in Toxic Productregistratie

Bedrijven die in Toxic Productregistratie hun registratie van hun producten hebben 
belegd, kunnen op de basiskaart meteen zien volgens welke wetgevingen een stof is 
ingedeeld. Voor de stof in de afbeelding hieronder zijn bijvoorbeeld de volgende wet-
gevingen van kracht: CLP, SZW, SVHC, ZZS en VOS. Gebruikers hoeven dit dus niet 
meer zelf te controleren. 
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12. Overzicht van stoffenlijsten en wettelijke 
verplichtingen

Wetgevingen op een rijtje Wettelijke verplichtingen

REACH
Registratieplicht voor fabrikanten en importeurs. In 
Nederland opgenomen in de Wet Milieubeheer. 

REACH Lijst van Beperkingen Beperkende maatregelen of verbod op gebruik.

REACH Autorisatielijst Autorisatieverplichting.

SVHC Informatieverplichting.

CLP-verordening
Wettelijke verplichting. In Nederland opgenomen in 
de Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit.

CLP-verordening, bijlage VI, 
tabel3

Wettelijke verplichting.

SZW-lijst

Vervangingsplicht voor kankerverwekkende en 
mutagene stoffen volgens Arbobesluit artikel 4.17; 
registratieplicht voor kankerverwekkende en mu-
tagene stoffen volgens Arbobesluit artikel 4.13 en 
4.15; voor reprotoxische stoffen: vastleggen gege-
vens volgens Arbobesluit artikel 4.2a.

CMR-registratiegegevens
Bewaarplicht tot 40 jaar na beëindiging van bloot-
stelling volgens artikel 4.10c Arbeidsomstandighe-
denbesluit.

ZZS

Vergunningsverplichting en minimalisatieverplich-
ting volgens Activiteitenbesluit artikel 2.4 voor 
type C bedrijven, plus voorschriften uit hoofdstuk 
3 en 5. Voor type A en B bedrijven: bij relevante 
voorschriften uit hoofdstuk 4 en 4 van het Activitei-
tenbesluit. Bij relevante emissieartikel 2.1 van het 
Activiteitenbesluit (zorgplichtartikel). Voor stoffen 
op de ZZS-lijst volgens EU-indeling en REACH gel-
den de verplichtingen die voor deze wetgevingen 
gelden.
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VOS

Activiteitenbesluit. Vervangingsplicht voor som-
mige werkzaamheden. 
De direct werkende Algemene Maatregelen van 
Bestuur (AMvB’s) in dit overzicht zijn: 
• Activiteitenbesluit hoofdstuk 3 en 4 (AB)  
• Activiteitenbesluit afdeling 2.11 (OMB; tot 2013 
was dit Oplosmiddelenbesluit)  
• Activiteitenbesluit afdeling 5.1.7 (O&O, voorheen 
bijzondere regeling in NeR)  
• Activiteitenbesluit afdeling 5.2 (BR, tot 2016 was 
dit Benzineregeling)  
• Besluit organische oplosmiddelen in verven en 
vernissen (BOOVV). Voor het BOOVV ligt de pri-
maire handhaving bij de Inspectie Leefomgeving 
en Transport

PGS 15

Richtlijnen krijgen rechtskracht als er vanuit een 
bindend document naar wordt verwezen, bij-
voorbeeld REACH, CLP, ADR, Activiteitenbesluit, 
Arbeidsomstandighedenwet, Omgevingswet, Wet 
bodembescherming.

ADR

Wettelijke verplichting volgt uit Europese verorde-
ning ADR, die is ingebed in het Nederlandse Re-
glement voor het Vervoer over Land van Gevaar-
lijke stoffen.

Seveso III richtlijn

Vastgelegd in Europese Richtlijn 2012/18/EU en 
geïmplementeerd in het Besluit Risico’s Zware 
Ongevallen – 2015 (Brzo 2015) en de Regeling Ri-
sico’s Zware Ongevallen (Rrzo-2015). Sluit aan bij 
de stoffenclassificatie REACH en CLP.

SCIP

In de EU gevestigde leveranciers van voorwerpen 
die stoffen van de kandidatenlijst bevatten in een 
concentratie van meer dan 0,1 % g/g, zijn verplicht 
om informatie over deze voorwerpen in te dienen 
bij ECHA wanneer zij deze in de EU in de handel 
brengen. Deze informatie wordt gepubliceerd in 
de SCIP-databank die is opgezet uit hoofde van 
de kaderrichtlijn afvalstoffen (KRA). Hierdoor is de 
informatie over voorwerpen die stoffen van de kan-
didatenlijst bevatten beschikbaar voor afvalverwer-
kers en consumenten.

UFI en PCN

Artikel 45 REACH en bijlage VII CLP-verordening 
Geharmoniseerde informatie in verband met de 
gezondheid met het oog op respons in noodgeval-
len en preventieve maatregelen. 
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4. SZW-lijst

Diverse lidstaten binnen de EU hebben ook hun eigen landelijke wetgeving rondom 
het werken met CRM-stoffen. In Nederland publiceert het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) twee keer per jaar – in januari en juli – een bijge-
werkte lijst met CMR-stoffen. Op de SZW-lijst staan stoffen en processen die door 
de EU zijn ingedeeld als CMR en zijn opgenomen in tabel 3 van bijlage VI van de 
(CLP) Verordening (EG) 1272/2008 en in bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG (Europese 
richtlijn die is geïmplementeerd in de Nederlandse Arboregelgeving). De SZW-lijst is 
daarnaast aangevuld met stoffen die door de Nederlandse Gezondheidsraad zijn in-
gedeeld als kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch.

Tabel 3.7.2
Algemene concentratiegrenzen voor als reprotoxische stof of als stof met effecten op of via lactatie ingedeelde 

bestanddelen van een mengsel waarbij het mengsel wordt ingedeeld

Bestanddeel ingedeeld als:

Concentratiegrenzen waarbij het mengsel wordt ingedeeld als:

Reprotoxische 
stof, categorie 1A

Reprotoxische 
stof, categorie 

1B

Reprotoxische 
stof, categorie 2

Aanvullende categorie 
voor effecten op of via 

lactatie

Reprotoxische stof, cate-
gorie 1A ≥ 0,3%    

Reprotoxische stof, cate-
gorie 1B  ≥ 0,3%   

Reprotoxische stof, cate-
gorie 2   ≥ 3,0 %  

Aanvullende categorie 
voor effecten op of via 
lactatie

   ≥ 0,3 % 
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Europese verdragen onder ZZS:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32008R1272
kandidaatslijst voor REACH Annex XIV
POP Verordening EG 850/2004
Kaderrichtlijn	Water	2000/60/EG
https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/OSPAR
https://www.omgevingsweb.nl/wetgeving/activiteitenregeling-milieubeheer/bijla-
ge-12a-lijst-van-stoffen-stofklassen-en-stofcategorieen/ 
Geraadpleegde bronnen en links milieuwetgeving: 
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/ 
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/officiele/officiele/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/overheden-overhe-
den/artikelen/activiteitenbesluit/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-milieubeheer/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2020-07-01 (Activiteitenbesluit milieube-
heer)
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/2020-07-08 (Activiteitenregeling milieube-
heer)
VOS:
https://risctox.istas.net/en/ 
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/vos/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/vos/overzicht/
Brzo 2015:
https://www.infomil.nl/onderwerpen/veiligheid/brzo-2015/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0036791/2015-07-08 (Besluit risico’s zware onge-
vallen)
https://brzoplus.nl/werkwijzer/werkwijzer-brzo-ii-aangepast-brzo15/regelgeving-aan-
gepast-brzo15/wetgeving-aangepast-brzo15/seveso-0/seveso-richtlijn/
ADR:
https://rvs.rivm.nl/gevaarsindeling/ADR
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/05/21/adr
PGS 15:
https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties 
https://www.infomil.nl/onderwerpen/veiligheid/pgs/handleiding-pgs-15/hoofdstuk-1/
https://www.rivm.nl/omgevingsveiligheid/inrichtingen/pgs-15-opslagvoorzieningen
SCIP:
https://echa.europa.eu/nl/scip-support 
https://echa.europa.eu/nl/understanding-wfd
https://echa.europa.eu/nl/scip-suppliers-of-articles
https://www.rivm.nl/sites/default/files/newsletters/101500-1090-78226.html

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32008R1272
https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32004R0850
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32000L0060
https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/OSPAR
https://www.omgevingsweb.nl/wetgeving/activiteitenregeling-milieubeheer/bijlage-12a-lijst-van-stoffen-stofklassen-en-stofcategorieen/
https://www.omgevingsweb.nl/wetgeving/activiteitenregeling-milieubeheer/bijlage-12a-lijst-van-stoffen-stofklassen-en-stofcategorieen/
https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/officiele/officiele/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/overheden-overheden/artikelen/activiteitenbesluit/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/overheden-overheden/artikelen/activiteitenbesluit/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-milieubeheer/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2020-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/2020-07-08
https://risctox.istas.net/en/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/vos/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/vos/overzicht/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/veiligheid/brzo-2015/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0036791/2015-07-08
https://brzoplus.nl/werkwijzer/werkwijzer-brzo-ii-aangepast-brzo15/regelgeving-aangepast-brzo15/wetgeving-aangepast-brzo15/seveso-0/seveso-richtlijn/
https://brzoplus.nl/werkwijzer/werkwijzer-brzo-ii-aangepast-brzo15/regelgeving-aangepast-brzo15/wetgeving-aangepast-brzo15/seveso-0/seveso-richtlijn/
https://rvs.rivm.nl/gevaarsindeling/ADR
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/05/21/adr
https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties
https://www.infomil.nl/onderwerpen/veiligheid/pgs/handleiding-pgs-15/hoofdstuk-1/
https://www.rivm.nl/omgevingsveiligheid/inrichtingen/pgs-15-opslagvoorzieningen
https://echa.europa.eu/nl/scip-support
https://echa.europa.eu/nl/understanding-wfd
https://echa.europa.eu/nl/scip-suppliers-of-articles
https://www.rivm.nl/sites/default/files/newsletters/101500-1090-78226.html
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PCN en UFI:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/nl/ 
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_introductory_
nl.pdf/936e06ed-c6bc-4537-affe-c9f4a18f75cd
https://poisoncentres.echa.europa.eu/nl/echa-submission-portal
https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/guidance_on_annex_viii_to_clp_
nl.pdf/61f85cf8-756a-30e5-a57e-643bb28f1109
Richtlijn Industriële Emissies:
https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/richtlijn-Industriele-Emissies
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:nl
:PDF
E-PRTR:
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/meten-en-rapporteren/integraal-prtr/
Europese	Afvalstoffenlijst	(EURAL):
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2010/11/23/europese-afvalstof-
fenlijst-eural
www.euralcode.nl
https://wetten.overheid.nl/BWBR0013546/2019-01-01
RoHS:
https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/rohs-directive_nl
https://wetten.overheid.nl/BWBR0032405/2019-06-12
SDS nieuwe voorschriften:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32020R0878

https://poisoncentres.echa.europa.eu/nl/know-the-standard-information-requirements
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_introductory_nl.pdf/936e06ed-c6bc-4537-affe-c9f4a18f75cd
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_introductory_nl.pdf/936e06ed-c6bc-4537-affe-c9f4a18f75cd
https://poisoncentres.echa.europa.eu/nl/echa-submission-portal
https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/guidance_on_annex_viii_to_clp_nl.pdf/61f85cf8-756a-30e5-a57e-643bb28f1109
https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/guidance_on_annex_viii_to_clp_nl.pdf/61f85cf8-756a-30e5-a57e-643bb28f1109
https://rvs.rivm.nl/stoffenlijsten/richtlijn-Industriele-Emissies
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:nl:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:nl:PDF
https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/meten-en-rapporteren/integraal-prtr/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2010/11/23/europese-afvalstoffenlijst-eural
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2010/11/23/europese-afvalstoffenlijst-eural
http://www.euralcode.nl
https://wetten.overheid.nl/BWBR0013546/2019-01-01
https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/rohs-directive_nl
https://wetten.overheid.nl/BWBR0032405/2019-06-12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32020R0878
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Bijlage 2 – Noten bij indeling van stoffen volgens de  
CLP-verordening en vermeld in tabel 3

1.1.3. Noten
De bij een stof behorende noten zijn opgenomen in de kolom „Noten”. Deze noten 
worden hieronder toegelicht.

1.1.3.1. Noten betreffende de identificatie, indeling en etikettering van stoffen

Noot A
Onverminderd artikel 17, lid 2, moet op het etiket als naam van de stof een van de 
benamingen uit deel 3 worden gebruikt. In deel 3 wordt soms een algemene bena-
ming gebruikt, zoals „verbindingen” of „zouten”. In dat geval moet de leverancier op 
het etiket de juiste naam vermelden, met inachtneming van sectie 1.1.1.4.

Noot B
Sommige	stoffen	(zoals	zuren	en	basen)	worden	als	waterige	oplossingen	met	uiteen-
lopende concentraties op de markt gebracht en deze oplossingen moeten derhalve, 
al naar het aan iedere concentratie verbonden gevaar, anders worden ingedeeld en 
geëtiketteerd.
Wanneer in deel 3 noot B wordt vermeld, wordt een algemene benaming gebruikt 
zoals: „salpeterzuur … %”. In dat geval moet de leverancier op het etiket de concen-
tratie in procenten vermelden. Tenzij dit anders wordt vermeld, wordt aangenomen 
dat de concentratie is berekend op basis van het gewichtspercentage.

Noot C
Sommige	organische	stoffen	kunnen	in	de	vorm	van	een	specifiek	isomeer	of	als	
mengsel van verschillende isomeren op de markt worden gebracht.
In	dat	geval	moet	de	leverancier	op	het	etiket	vermelden	of	de	stof	een	specifiek	iso-
meer of een mengsel van isomeren is.

Noot D
Sommige	stoffen	die	spontaan	kunnen	polymeriseren	of	ontleden,	worden	meestal	in	
een	gestabiliseerde	vorm	op	de	markt	gebracht.	In	deel	3	zijn	die	stoffen	in	gestabi-
liseerde	vorm	opgenomen.	Dergelijke	stoffen	worden	echter	soms	in	een	niet-gesta-
biliseerde vorm in de handel gebracht. In dat geval moet de leverancier op het etiket 
de naam van de stof met daaraan toegevoegd de vermelding „niet-gestabiliseerd” 
aangeven.

Noot E ( tabel 3.2; oude WMS-wetgeving )
Stoffen	met	specifieke	effecten	op	de	gezondheid	van	de	mens	(zie	hoofdstuk	4	van	
bijlage VI bij Richtlijn 67/ 548/EEG) die als kankerverwekkend, mutageen en/of giftig 
voor de voortplanting in categorie 1 of 2 worden ingedeeld, krijgen nota E indien zij 
ook als zeer giftig (T+), giftig (T) of schadelijk (Xn) worden ingedeeld. Voor deze stof-
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fen worden de waarschuwingszinnen R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, 
R39, R68 (schadelijk), R48 en R65 en alle combinaties van deze waarschuwingszin-
nen voorafgegaan door het woord „Ook”.

Noot F
Deze stof kan een stabilisator bevatten. Indien de gevaarlijke eigenschappen van de 
stof, zoals vermeld bij de indeling in deel 3, door de toevoeging van deze stabilisator 
veranderen, moeten voor de indeling en etikettering de voorschriften voor de indeling 
en etikettering van gevaarlijke mengsels worden gevolgd.

Noot G
Deze stof kan in een ontplofbare vorm op de markt worden gebracht, in welk geval 
zij met behulp van de onderzoekmethoden daarvoor moet worden beoordeeld. Uit de 
indeling	blijkt	het	ontploffingsgevaar	en	op	het	etiket	wordt	dit	gevaar	vermeld.

Noot H (tabel 3.1)
De voor deze stof vermelde indeling en etikettering heeft alleen betrekking op 
de gevaarlijke eigenschap(pen) die wordt (worden) aangeduid met de vermel-
de gevarenaanduiding(en) in combinatie met de vermelde gevarenklasse(n) en 
categorie(ën). Voor alle andere gevarenklassen en -categorieën gelden voor fabrikan-
ten, importeurs of downstreamgebruikers van deze stof de voorschriften van artikel 
4.	Voor	gevarenklassen	waarbij	de	blootstellingsroute	of	de	aard	van	de	effecten	leidt	
tot een onderverdeling van de indeling in de gevarenklasse, moet de fabrikant, impor-
teur of downstreamgebruiker rekening houden met de blootstellingsroutes of de aard 
van	de	effecten	die	nog	niet	in	aanmerking	genomen	zijn.	Voor	het	uiteindelijke	etiket	
moeten de voorschriften van artikel 17 en van bijlage I, sectie 1.2, worden gevolgd.

Noot H (tabel 3.2; oude WMS-wetgeving))
De voor deze stof vermelde indeling en etikettering heeft alleen betrekking op 
de gevaarlijke eigenschap(pen) die wordt (worden) aangeduid met de vermelde 
waarschuwingszin(nen) in combinatie met de vermelde gevaarscategorie(ën). De 
fabrikanten, importeurs en downstreamgebruikers van deze stof zijn verplicht een 
onderzoek in te stellen teneinde kennis te nemen van de bestaande relevante en toe-
gankelijke	gegevens	betreffende	alle	andere	eigenschappen	om	de	stof	in	te	delen	
en te etiketteren. Voor het uiteindelijke etiket moeten de voorschriften van deel 7 van 
bijlage Vl bij Richtlijn 67/548/EEG worden gevolgd.

Noot J
De stof hoeft niet als kankerverwekkend of mutageen te worden ingedeeld als kan 
worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (EINECS-nr. 200-753-7) 
bevat. Deze noot is alleen van toepassing op bepaalde complexe steenkool- en aard-
oliederivaten in deel 3. 



WWW.TOXIC.NL

WHITEPAPER WEGWIJZER VOOR DE STOFFENLIJSTEN GEVAARLIJKE STOFFEN  43

 

Noot K
De stof hoeft niet als kankerverwekkend of mutageen te worden ingedeeld als kan 
worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) buta-1,3-dieen (EINECS-nr. 203-
450-8) bevat. Als de stof niet als kankerverwekkend of mutageen wordt ingedeeld, 
gelden hiervoor minimaal de voorzorgsmaatregelen (P102-)P210-P403 (tabel 3.1) 
of de S-zinnen (2-)9-16 (tabel 3.2). Deze noot is alleen van toepassing op bepaalde 
complexe aardoliederivaten in deel 3.

Noot L
De stof hoeft niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld als kan worden aan-
getoond dat zij minder dan 3 % Dmso-extract bevat, gemeten volgens IP 346 „De-
termination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene 
free petroleum fractions — Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method”, 
Institute of Petroleum, Londen. Deze noot is alleen van toepassing op bepaalde com-
plexe aardoliederivaten in deel 3.

Noot M
De stof hoeft niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld als kan worden aange-
toond dat zij minder dan 0,005 % (g/g) benzo[a]pyreen (EINECS-nr. 200-028-5) bevat. 
Deze noot is alleen van toepassing op bepaalde complexe steenkoolderivaten in deel 
3.

Noot N
De stof hoeft niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld als volledig bekend is 
hoe	de	raffinage	daarvan	is	verlopen	en	kan	worden	aangetoond	dat	zij	is	geprodu-
ceerd uit een stof die niet kankerverwekkend is. Deze noot is alleen van toepassing 
op bepaalde complexe aardoliederivaten in deel 3.

Noot P
De stof hoeft niet als kankerverwekkend of mutageen te worden ingedeeld als kan 
worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (EINECS-nr. 200-753-7) 
bevat. Als de stof niet als kankerverwekkend wordt ingedeeld, gelden hiervoor mini-
maal de voorzorgsmaatregelen (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331 (tabel 3.1) of 
de S-zinnen (2-)23-24-62 (tabel 3.2). Deze noot is alleen van toepassing op bepaalde 
complexe aardoliederivaten in deel 3.

Noot Q
De stof hoeft niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld als kan worden aange-
toond dat zij aan een van de volgende voorwaarden voldoet:
— bij bepaling van de biologische persistentie in een kortdurende inhalatietest is 

gebleken	dat	de	vezels	met	een	lengte	van	meer	dan	20	μm	een	gewogen	half-
waardetijd van minder dan tien dagen hebben, of

— bij bepaling van de biologische persistentie in een kortdurende intratracheale 
instillatietest	is	gebleken	dat	de	vezels	langer	dan	20	μm	een	gewogen	halfwaar-
detijd van minder dan 40 dagen hebben, of
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— uit	een	adequate	intraperitoneale	test	is	geen	bovenmatige	kankerverwekkend-
heid gebleken, of

— afwezigheid van substantiële pathogeniteit of neoplastische veranderingen in een 
geschikte inhalatietest op lange termijn.

Noot R
Indeling als kankerverwekkend is niet noodzakelijk voor vezels waarvan de naar de 
lengte gewogen meetkundig gemiddelde diameter, minus tweemaal de meetkundige 
standaardfout,	groter	is	dan	6	μm.

Noot S
Voor deze stof is eventueel geen etiket overeenkomstig artikel 17 vereist (zie afdeling 
1.3 van bijlage I) (tabel 3.1). Voor deze stof is misschien geen etiket overeenkomstig 
artikel 23 van Richtlijn 67/548/EEG vereist (zie afdeling 8 van bijlage VI bij die richtlijn) 
(tabel 3.2).

Noot T
Deze stof mag in de handel worden gebracht in een vorm die niet de fysische geva-
ren heeft die overeenkomen met de indeling in deel 3. Als uit de resultaten van de 
desbetreffende	methode(n)	overeenkomstig	deel	2	van	Bijlage	I	bij	deze	verordening	
blijkt	dat	de	specifieke	vorm	waarin	de	stof	in	de	handel	gebracht	wordt,	deze	fysi-
sche eigenschap of dit fysisch gevaar niet vertoont, wordt de stof ingedeeld aan de 
hand van de uitkomst van deze test(s). In het veiligheidsinformatieblad worden hier-
over gegevens verstrekt, waaronder een verwijzing naar de testmethode(n).

Noot U ( tabel 3.1)
Als zij in de handel worden gebracht, moeten gassen worden ingedeeld als „gassen 
onder druk”, in een van de groepen samengeperst gas, vloeibaar gas, sterk gekoeld 
vloeibaar gas of opgelost gas. De groep hangt af van de fysische toestand waarin het 
gas is verpakt en moet daarom per geval worden toegewezen.

Noot V 
Als	de	stof	in	de	handel	wordt	gebracht	in	de	vorm	van	vezels	(met	diameter	<	3	μm,	
lengte	>	5	μm	en	dimensieverhouding	≥	3:1),	in	de	vorm	van	deeltjes	van	de	stof	die	
aan	de	vezelcriteria	van	de	WHO	voldoen,	in	de	vorm	van	deeltjes	met	gemodificeer-
de oppervlaktechemie, moeten hun gevaarlijke eigenschappen worden geëvalueerd 
overeenkomstig titel II van deze verordening om te beoordelen of een hogere catego-
rie (kankerverwekkendheid categorie 1B of 1A) en/of aanvullende blootstellingsroutes 
(oraal of via de huid) moeten worden toegepast. 

Noot W 
“Er is vastgesteld dat de kankerverwekkendheid van deze stof ontstaat wanneer 
inhaleerbaar stof wordt ingeademd in hoeveelheden die leiden tot een aanzienlijke 
aantasting van de mechanismen in de longen die verantwoordelijk zijn voor het ver-
wijderen van deeltjes. 
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Deze	noot	is	bedoeld	om	de	specifieke	toxiciteit	van	de	stof	te	beschrijven	en	vormt	
geen criterium voor indeling in de zin van deze verordening.”; 

1.1.3.2. Noten betreffende de indeling en etikettering van mengsels

Noot 1:
De vermelde concentratie, of bij ontbreken daarvan de algemene concentratiegren-
zen in deze verordening (tabel 3.1) of de algemene concentratiegrenzen in Richtlijn 
1999/45/EG (tabel 3.2), is het gewichtspercentage van het metallische element, bere-
kend ten opzichte van het totaalgewicht van het mengsel.

Noot 2 :
De vermelde isocyanaatconcentratie is het gewichtspercentage van het vrije mono-
meer, berekend ten opzichte van het totaalgewicht van het mengsel.

Noot 3:
De vermelde concentratie is het gewichtspercentage van de in water opgeloste chro-
maationen, berekend ten opzichte van het totaalgewicht van het mengsel.

Noot 5:
De concentratiegrenzen voor gasvormige mengsels worden uitgedrukt in volumepro-
cent.

Noot 7:
Nikkelhoudende legeringen worden ingedeeld voor huidsensibilisering als de afgifte-
snelheid, zoals gemeten met de referentie-testmethode van Europese norm EN 1811, 
hoger	is	dan	de	in	deze	norm	vermelde	grenswaarde	van	0,5	μg	Ni/cm2/week.

Noot 10: 
De indeling als kankerverwekkende stof bij inademing is alleen van toepassing op 
mengsels in de vorm van poeder dat 1 % of meer titaandioxidedeeltjes in de vorm 
van	of	ingekapseld	in	deeltjes	met	een	aerodynamische	diameter	≤	10	μm	bevat.”

Auteur:
Marjan Demmer-van der Seijs
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Toxic® 
Wij werken aan een wereld 
waarin werk geen leven meer kost

www.toxic.nl

Toxic verzorgt voor u stap 1 t/m 4 van de SZW 
zelfinspectietool. Stap 1 is het wettelijk verplichte 
stoffenregister (artikel 4.15 Arbobesluit en de aanvullende 
registratie 4.2A). U inventariseert en registreert wat u 
in huis heeft aan chemische producten, controleert de 
classificaties en maakt een prioritering op basis van de 
gevarenclassificatie. 

Toxic Productregistratie is het enige systeem voor 
stoffenregistratie dat naast de CLP-classificatie ook 
de CMR-classificatie van het SZW, VOS, SVHC, (p)ZZS 
en Chemiekaarten voor enkelvoudige stoffen voor u 
in beeld brengt en actief voor u bijhoudt.

Bij de  tweede stap van de SZW zelfinspectietool heeft 
u de wettelijke verplichting om de blootstelling van uw 
personeel aan chemische stoffen vast te stellen en te toetsen 
aan de op dat moment geldende grenswaarden. 

Zoals genoemd in het Arbobesluit moet u hiervoor gebruik 
maken van een geschikte, genormaliseerde meetmethode.
Wij bieden u met Toxic blootstellingsberekeningen een 
heldere en gebruikersvriendelijke methode waarmee u 
in staat bent om een valide inschatting te maken of de 
blootstelling van uw personeel aan een bepaalde stof 
acceptabel is.

Stap 3, ‘de te nemen maatregelen’: hierin kunnen we u 
voorzien door het op maat advies van onze adviseurs. De 
eerste stap daarin is ons, vaak gratis telefonisch advies.

De laatste stap bij veilig werken met chemische producten 
is stap 4 ‘het borgen van de kennis en voorlichting’. 
Deze stap wordt verzorgd door Toxic Productregistratie 
via de actuele werkplekinstructiekaarten. 

Maar dat niet alleen, voor het verhogen van het 
kennisniveau van chemische veiligheid van uw 
werkvloer is er Toxic E-learning en voor u als 
veiligheidsprofessional is er de opleiding Certified 
Chemical Safety expert (CCSE).

Kortom, we voorzien in alle stappen van de SZW 
zelfinspectietool en hebben hier veel ervaring mee. 
Laat ons weten bij welke stap wij u kunnen ondersteunen.

Neem contact via (070) 378 0162 of kijk op toxic.nl




