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BLOOTSTELLING SVHC/C(M)R
VEILIGE WERKWIJZE

TUSSENSTAND

13 NOVEMBER 2018 

WAT IS ION?

226-11-2018

Branchevereniging 4.0:

- Gericht op samenwerking.

- Voor een sterk Nederland.

Staat voor duurzaamheid:

- Duurzame productieprocessen.

- Duurzame bedrijven.

- Duurzame producten.

- Duurzame toepassingen?
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INLEIDING EN VERVOLGSTAP

• 2017/2018; ION gaat in gesprek met Inspectie SZW over blootstelling 

bij baden en CMR stoffen.

• April 2018; inventarisatie CMR stoffen bij enkele bedrijven.

• Juni 2018; met Inspectie SZW naar 4 bedrijven.
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STOFFEN IN EEN OT ONDERNEMING

• Aantal stoffen in de onderneming 100-400.

• Aantal SVHC stoffen in de onderneming 20-80.

• Aantal CMR stoffen in de onderneming 5-35.

• SVHC stoffen bij voorkeur vervangen. Indien niet 
mogelijk dan onderbouwen.

• Stoffen met een blootstelling <1 uur kunnen in 
5xbeter.

• Stoffen met een blootstelling >1 uur en CMR 
stoffen altijd individueel beoordelen.

• Register dient wel alle stoffen te bevatten.

• Als een CMR stof <0,1% is, dan is het mengsel 
niet CMR. 
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BADEN IN EEN 

BADENREEKS 1
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LUCHTSTROOM RUIMTE

LUCHTSTROOM RUIMTE

BADEN IN EEN BADENREEKS 2

Bij een elektrochemisch proces (aerosolen) is de indicatie:

• Beoordelingen geven aan dat als er “normaal” gewerkt wordt, en per 

shift van 8 uur een blootstelling is van ca. 30 minuten (onderbouwing?).

• Beoordelingen geven aan dat als er gebruik gemaakt wordt van 

badrandafzuiging en een luchtstroom van de medewerker af dat 

blootstelling onder de grenswaarden blijft (onderbouwing?).

Bij onderdompeling:

• Beoordelingen geven aan dat als er geen direct contact is met de 

vloeistof er geen stoffen in het bloed van medewerkers wordt 

aangetroffen (onderbouwing?). 

✓ Conclusie (voorlopig): indien geen CMR stof dan potentieel in 5xbeter.

✓ Wel een vraag: hoe is de bedrijfszekerheid van installaties geborgd?
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C(M)R STOFFEN

• Cr VI bij Defensie is geen CMR probleem maar een werkgevers probleem.

• CMR stoffen komen in gesloten verpakking aan.

• Het verwerken of aanmaken bad is het cruciale moment. Hier moet 

blootstelling worden beschreven en acties genomen.

Inspectie SZW hanteert het volgende:

Stap 1: Registreer de stoffen en ken de gevaren

Stap 2: Beoordeel de risico’s

Stap 3: Worden de juiste maatregelen genomen?

Stap 4: Borging aanpak gevaarlijke stoffen

Voor meer informatie: www.zelfinspectie.nl.

ION zal een procedure beschrijving maken, maar het werk ligt bij de 

ondernemers. 
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VIB / SDS

• Nog steeds veel onvolkomenheden.

• Gesprekken met TLV’s lopen.

• Zelf checken op www.vib-check.nl.

• Het meest recente VIB beschikbaar hebben is een voorwaarde.
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http://www.zelfinspectie.nl/
http://www.vib-check.nl/
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OSH EN REACH
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• REACH is product gedreven en is een Directive. Moet onverkort door de 

lidstaten worden geïmplementeerd.

• OSH is persoon gedreven en is een Guideline. Deze wordt op nationaal 

niveau omgezet naar wetgeving Arbeidsveiligheid.

• Er is geen synergie tussen de beide regels.

WAAROM IS EU/NL OVERLEG BELANGRIJK VOOR DE BRANCHE:

• Synergie bevorderen tussen OSH en REACH.

• Intermediates separaat in de regelgeving benoemen.

• Duurzaamheid is afhankelijk van het beschikbaar zijn van de juiste 

stoffen, ook op langere termijn.

• Geen export van onze werkplek “problemen”. 

• Werkgelegenheidscomponent ook benoemen in de discussie.

• Verminderen regeldruk en administratieve lasten.
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2011 - VOM NL in geweer tegen 

verbod op toepassing Chroom(VI).

2014 - ION start met “vervangen als 

het kan; autoriseren als het moet”.

2015 – Inspectie SZW past rol en 

positie branchepartij aan.

Branchevereniging is geen gespreks-

partner voor Bevoegd Gezag.

Aantal conflicten tussen bedrijven en 

Bevoegd Gezag is groot.



26-11-2018

6

26-11-2018 11

COMMUNICATIE

Wat ION betreft:

• Te populair en te veel emotie.

• Eenzijdig gericht op gezondheid en milieu.

• Cijfers uit hun verband.

• Niet ter zake kundig in onze branche.

Wat ION betreft toevoegen:

• Relatie economische waarde.

• Correcte cijfers.

• Meer onderzoek naar “echte” effecten.

• Wat als wij (EU) het niet meer doen.

Acties:

• Vervangen als het kan; autoriseren als het moet.

• Als ze de info niet komen halen, gaan we het wel brengen.

DE BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER

De brief (5 pagina’s) is van 5 september 2018 en gaat over de rol van de 

Rijksoverheid ten aanzien van:

• consumentenbeleid.

• werken met chroom-6.

• de rol  werkgever.

• de rol als toezichthouder.

Over de eigenschappen van chroom-6 meldt het RIVM ons het volgende: bij 

normaal gebruik van chroomhoudende materialen, zoals het aanraken van 

materiaal waarin chroom-6 is verwerkt, verchroomde voorwerpen (voorwerpen 

bedekt met een glanzende laag chroom) en geverfde oppervlakken, treden geen 

gezondheidsrisico’s op. In verchroomde voorwerpen is geen chroom-6 meer 

aanwezig. Bij geverfde oppervlakken is het chroom-6 dusdanig gebonden dat er 

bij normaal gebruik geen blootstelling is.
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ACTIES ION

Ten aanzien van dit dossier (veilige werkwijzen):

• Werkinstructie maken van de bevindingen (besloten in PP).

• Indien mogelijk uitwerken naar e-book.

• Indien mogelijk uitkomsten valideren (metingen).

• Afstemmen met Inspectie SZW.

• Afstemmen met 5xbeter.

• Met Radbout MC kijken naar HBM.

In Brussel:

• Aangesloten blijven bij REACH ontwikkelingen.

• Overleg ECHA en EC.

• Synchroniseren OSH en REACH.

In Den Haag:

• Overleg met Ministeries I&W, SZW en Inspectie SZW.
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Vervangen als het kan.

Veilig verwerken als het moet.

Ondersteunen van het zoeken naar alternatieven.

In het belang van BV Nederland (het werk moet gedaan 

kunnen worden).

Onwikkeling van veilige werkwijzen.

WAAR LET INSPECTIE SZW OP - ACTIELIJST

1. Is er een risico bewustzijn?

2. Is de basisveiligheid op orde (RIE - technische maatregelen genomen)?

3. Zijn de meest recente VIB’s beschikbaar?

4. Is het register gevaarlijke stoffen (correct) ingevuld?

5. Zijn op het gebied van CMR stoffen de volgende stappen doorlopen:

❖ Zijn (ongevaarlijke) alternatieven bekeken?

❖ Zo niet, kan het gebruik gescheiden worden van mensen (geen contact)?

❖ Zo niet, worden de juiste PBM’s gebruikt?

❖ Is eventuele blootstelling getoetst aan grenswaarden (SER lijst)?

❖ Zijn de medewerkers voldoende geïnformeerd over de gevaren/werkwijzen?

❖ Is er een calamiteitenplan?

✓ Dit moet niet alleen gedaan worden, maar ook gedocumenteerd en 
geborgd worden.

✓ Alleen voldoen aan de grenswaarden is niet (altijd) genoeg.

✓ In geval van een onterechte aanwijzing; neem contact op met ION.
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Q&A
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RUIMTE IN REGELS –

Project is gestart, ook 

voor het gebruik van 

SVHC / CMR stoffen.

SAFETY DEAL

Meer informatie: 

https://www.vereniging-ion.nl/veilig-werken-met-cmr-stoffen-en-chroomvi

https://www.inspectie-publicaties.nl/inspectiefocus/page/veilig-en-gezond-

werken-in-oppervlaktebehandelend-nederland

Deel 1; de applicateur https://www.youtube.com/watch?v=snzIpZQvTys

Deel 2; de toeleverancier https://www.youtube.com/watch?v=ydcFSP7vAZA&t=12s

Deel 3; de branchevereniging https://www.youtube.com/watch?v=0ItJs4llm9o

WAAROM DOEN WE DIT?
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INHOUD MAIL: OOK HET LAATSTE 

METAAL STAAT NU OP DE ANNEX XIV 

HET ETEN IS 

KLAAR! Wacht even, ik krijg 

net mail.

DE MORAAL: ALS ALLE METAAL 

VERBODEN IS, KOMEN WE WEER IN 

HET STENEN TIJDPERK! 

https://vereniging-ion.nl/veilig-werken-met-cmr-stoffen-en-chroomvi
https://www.inspectie-publicaties.nl/inspectiefocus/page/veilig-en-gezond-werken-in-oppervlaktebehandelend-nederland
https://www.youtube.com/watch?v=snzIpZQvTys
https://www.youtube.com/watch?v=ydcFSP7vAZA&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=0ItJs4llm9o

