Omgaan met het
Veiligheidsinformatie
blad in de praktijk

Omgaan met het
Veiligheidsinformatie
blad in de praktijk

Inhoudsopgave
Leeswijzer

5
6
7

DEEL A
INTRODUCTIE: VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN VOLGENS DE REACH WETGEVING

8

1. Het Veiligheidsinformatieblad als communicatiemiddel

9

Voorwoord
Auteurs, Redactieleden

1.1

Het Veiligheidsinformatieblad (Vib)

1.2

Achtergrond van het Vib

11

1.3

Doel

11

1.4

Eisen aan het Vib

12

1.5

Distributie

14

2. Opbouw van het Veiligheidsinformatieblad

9

15

2.1

Zestien rubrieken

15

2.2

49 sub-rubrieken

18

2.3

De bijlage bij het Vib: stoffen

20

2.4

De bijlage bij het Vib: mengsels

26

DEEL B
HET LEZEN EN GEBRUIKEN VAN HET VIB BIJ HET OPSTELLEN VAN WERKINSTRUCTIES		

27

3. Het vertalen van een Vib in werkinstructies

28

3.1

Management en gebruik van een Vib

28

3.2

Rol werkgever bij ontvangen Vib

30

3.3

Vib als hulpmiddel bij het creëren van veilige werkomstandigheden

32

3.4

De werkplekinstructiekaart (WIK)

33

3.5

De WIK als bedrijfsspecifiek communicatiemiddel

34

3.6

Het Vib als hulpmiddel bij het uitvoeren van een risico-inventarisatie

35

3.7

Stappenplan voor het vertalen van informatie uit een Vib tot veilige werkinstructies

36

DEEL C
HET OPSTELLEN VAN EEN VIB VOOR MENGSELS

47

4. Handleiding voor het opstellen van een Veiligheidsinformatieblad

48

4.1

Introductie

48

4.2

Het opstellen van een productdossier		

51

4.3

Het opstellen van een Vib: stroomschema

53

4.4

Het opstellen van een Vib: product en gebruiken

55

4.5

Het opstellen van een Vib: intrinsieke gevaren

67

4.6

Het opstellen van een Vib: relevante wettelijke informatie

90

4.7

Het opstellen van een Vib: hantering en blootstelling

98

4.8

Het opstellen van een Vib: risicoreducerende maatregelen

109

4.9

Het opstellen van een Vib: calamiteiten en ongelukken

118

4.10

Het opstellen van een Vib: overige informatie

133

BIJLAGEN

135

Bijlage 1: Twintig veelgestelde vragen met antwoorden over het Vib

136

Bijlage 2: Gevarenaanduidingen (H-zinnen)

141

Bijlage 3: Voorzorgsmaatregelen (P-zinnen)

143

Bijlage 4: Gebruiksdescriptorsysteem

158

Bijlage 5: Relevante REACH artikelen

166

Bijlage 6: REACH Bijlage II

172

Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad in de praktijk

Voorwoord
Geachte lezer,
Bedrijven die chemische stoffen of mengsels op de markt brengen krijgen met heel veel wetgeving
te maken. Als we alleen al naar REACH en CLP kijken komen we aan de 2000 pagina’s wetstekst.
En dan heb ik het nog niet eens over het veelvoud van dat aantal pagina’s aan richtsnoeren en Q&A’s
die deze twee regelgevingen nader toelichten. Het interpreteren en bijhouden van de wetgeving is dan
ook een hele opgave, met name voor MKB-bedrijven.
Leden van de NVZ | Schoon, Hygiënisch, Duurzaam hechten dan ook altijd veel waarde aan de handleidingen die
door het secretariaat worden opgesteld. Zo ook deze uitgave over veiligheidsinformatiebladen, waarvan de vorige
editie nog op het bureau van menig regulatory affairs medewerker te vinden is. Een handzaam document voor niet
alleen de opstellers van Vib’s, maar ook voor de ontvangers. In het kader van ‘van delen wordt het meer’ is dan
ook besloten om deze uitgave niet alleen voor leden van de NVZ ter beschikking te stellen, maar voor iedereen
die behoefte heeft aan een heldere uitleg van de wetgeving omtrent veiligheidsinformatiebladen.

Ik wens u veel leesplezier.

Marc Bakker Schut
Voorzitter NVZ
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Leeswijzer
Omgaan met het Vib
in de Praktijk
Deze uitgave is opgesteld met ‘formulerende’ bedrijven voor ogen als primaire
doelgroep; bedrijven die zelf Veilgiheidsinformatiebladen (Vib’s) van stoffen
ontvangen en moeten interpreteren, en vervolgens Vib’s moeten opstellen voor de
mengsels die met deze stoffen worden geproduceerd. Binnen dergelijke bedrijven
is de medewerker die verantwoordelijk is voor het interpreteren van inkomende Vib’s
niet per definitie de medewerker die ook de Vib’s voor de eigen producten
(mengsels) opstelt. Dit handboek is daarom onderverdeeld in drie delen.
Deel A van deze uitgave geeft een algemene introductie van Veiligheidsinformatiebladen: de wettelijke achtergrond,
de eisen die eraan gesteld worden en de globale opbouw van een Vib.
Deel B geeft inhoudelijke informatie over het interpreteren van een inkomend Vib: wat zijn mijn verplichtingen na
ontvangst van een Vib? Hoe moet ik de informatie hieruit gebruiken voor het vaststellen van werkinstructies voor de
medewerkers die met de stof gaan werken?
Tot slot is deel C bedoeld voor de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een eigen
Veiligheidsinformatieblad voor een mengsel. Doel van dit deel is inzichtelijk te maken hoe de verschillende rubrieken
van een Vib zich tot elkaar verhouden en hoe de informatie voor het vullen van die rubrieken verzameld dient te
worden.
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1 Het veiligheidsinformatieblad als
communicatiemiddel
1.1

Het Veiligheidsinformatieblad (Vib)

Het Veiligheidsinformatieblad, meestal afgekort als Vib, is een communicatie-instrument tussen de leverancier van een
gevaarlijke stof en/of mengsel en de professionele afnemer (ook wel downstreamgebruiker1 genoemd) van dit product.
De verplichting voor het opstellen en doorg even van Vib’s voor gevaarlijke stoffen en mengsels is vastgelegd in de
Europese chemicaliënwetgeving REACH. Onder gevaarlijk wordt niet alleen verstaan gevaarlijke eigenschappen die
leiden tot classificatie maar ook PBT- en vPvB-eigenschappen die niet in de classificatie tot uitdrukking komen. Naast
het gevarenetiket is het Vib het belangrijkste middel voor het verstrekken van informatie over veiligheid, gevaren en
risico’s van stoffen en mengsels. De structuur van het Vib is grotendeels
wereldwijd gestandaardiseerd.
Let op!
Voor voorwerpen hoeft geen Vib te worden opg esteld. Hoewel de Vib-structuur voor enkele specifieke
voorwerpen heel goed bruikbaar kan zijn om veiligheidsinformatie in de keten door te geven, is de struc
tuur in het algemeen niet voor voorwerpen geëigend.
REACH-Verordening
De afkorting REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen. De kern
van REACH is dat een bedrijf in principe van alle stoffen die het produceert, importeert, verwerkt of doorgeeft aan
klanten de risico’s moet kennen en maatregelen moet benoemen om die risico’s te beheersen. Daarbij gaat het
niet alleen om producenten en importeurs van chemicaliën, maar om alle bedrijven in de keten die op enigerlei
wijze met stoffen of mengsels of stoffen in voorwerpen te maken hebben. Alle stoffen die worden geproduceerd of
geïmporteerd in hoeveelheden van 1 ton/jaar of meer moeten worden geregistreerd bij het Europees Agentschap
voor chemische stoffen (ECHA). De bewijslast voor het veilig in de handel brengen van chemische stoffen wordt
met REACH verschoven van de overheid naar het bedrijfsleven. De producent of importeur van een stof moet
namelijk voor alle gebruiken van een stof in de hele keten (ook als de stof in een mengsel wordt gebruikt), een
veiligheidsbeoordeling uitvoeren. Het communiceren van de resultaten van deze veiligheidsbeoordelingen in de
keten vindt voor een groot deel plaats via het Veiligheidsinformatieblad (Vib). De inhoud van het Vib wordt door
de REACH-Verordening voorgeschreven.
De informatie in het Vib is in de eerste plaats bestemd voor de downstreamgebruiker. Het moet hem in staat stellen de
nodige maatregelen te nemen voor de bescherming van de gezondheid en veiligheid van mens en milieu op het werk.
Een goed en duidelijk opgesteld Vib is dan ook een belangrijk hulpmiddel bij het beheersen en beperken van risico’s
op de werkvloer. Andere gebruikers van het Vib zijn bijvoorbeeld hulpdiensten en Arbo-diensten.

1

2

In artikel 3 van de REACH-Verordening wordt downstreamgebruiker gedefinieerd als: elke in de Gemeenschap
gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde een fabrikant of importeur, die een stof, hetzij als
zodanig, hetzij in een mengsel, gebruikt bij zijn industriële activiteiten of beroepsactiviteiten. Distributeurs en
consumenten zijn geen downstreamgebruikers. Wederimporteurs die krachtens artikel 2, lid 7, onder c), zijn
vrijgesteld, worden als downstreamgebruikers beschouwd.
Onder PBT-stoffen wordt verstaan persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen, in de zin van Bijlage XIII van
de REACH-Verordening. Onder zPvB-stoffen wordt verstaan zeer (very) persistente en zeer (very) bioaccumulerende
stoffen, in de zin van Bijlage XIII van de REACH-Verordening.
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Artikel 31, lid 4, van REACH vermeldt voor stoffen en mengsels die worden verkocht aan het grote publiek:
‘Het veiligheidsinformatieblad dient niet te worden verstrekt voor aan het grote publiek aangeboden of
verkochte gevaarlijke stoffen of mengsels die vergezeld gaan van voldoende informatie om gebruikers in staat te
stellen de nodige maatregelen op het gebied van de bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het milieu te
nemen, tenzij een downstreamgebruiker of distributeur daarom vraagt.’
Indien aan de voorwaarden van artikel 31 lid 4 wordt voldaan, hoeft het Vib niet te worden verstrekt voor
consumentenproducten tenzij de gebruiker of distributeur daarom vraagt. Het is wenselijk dat de distributeur (bijv.
detailh andelaar) die deze stoffen of mengsels aanbiedt of verkoopt, in het bezit is van een Vib voor elke gevaarlijke
stof of elk gevaarlijk mengsel die of dat hij verkoopt. Deze Vib’s bevatten namelijk ook voor hemzelf belangrijke
informatie aangezien hij de stof of het mengsel moet opslaan. Daarnaast kunnen ze belangrijke informatie geven over
bijvoorbeeld te nemen maatregelen bij een ongeluk (of brand, enz.). Als de downstreamgebruiker of distributeur van
mening is dat hij een Vib nodig heeft voor deze of andere doeleinden, dan is de leverancier verplicht deze op verzoek
te leveren.3
Het Vib is niet in de eerste plaats bedoeld voor direct gebruik op de werkvloer. Voor de meeste werknemers is het
document daar veel te ingewikkeld voor. In de praktijk is een afnemer vaak niet de directe gebruiker. Hij laat anderen
in dienstverband hiermee werken. De afnemer heeft als werkgever de taak om met kennis en kunde de informatie van
het Vib te vertalen in duidelijke instructies voor de werkvloer, eventueel schriftelijk vastgelegd in een zogenoemde
Werkvloer(werkplek)instructiekaart (Wik).
Het Vib heeft betrekking op het afgeleverde product. Indien bijvoorbeeld producten eerst verdund moeten worden
voordat zij gebruikt worden, dan dient de werkg ever hiermee rekening te houden bij het informeren van zijn werk
nemers over de risico’s van het product, zowel bij het proces van verdunnen als bij gebruik van het verdunde product.
In de meeste gevallen worden eventuele gewijzigde voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de voorziende
verdunning van het product al doorgegeven door de leverancier.
De informatie in het Vib van een stof is niet automatisch van toepassing op mengsels waarin deze stof voorkomt, zelfs
wanneer de stof het hoofdbestanddeel van het mengsel is. Mocht de afnemer een stof gebruiken om er verder mee te
formuleren en het mengsel vervolgens aan anderen ter beschikking stellen, dan dient deze formuleerder zelf een Vib
op te stellen voor dit door hem samengestelde mengsel en daarbij de informatie te betrekken over alle in het mengsel
gebruikte (gevaarlijke) stoffen rekening houdend met de concentratie van deze stoffen.
Het opstellen van een Vib vraagt de nodige zorg en kennis op uiteenlopende terreinen als chemie, toxicologie,
veiligheidskunde, arbeidshygiëne, milieukunde, verpakkingen, externe veiligheid en transportregelgeving. Hoewel aan
het samenstellen van het Vib in de meeste gevallen door ondernemingen veel tijd en zorg wordt besteed, kan het
gebeuren dat de inhoud aanleiding geeft tot vragen. In dat geval wordt aanbevolen om contact op te nemen met de
opsteller van het Vib. De afnemer kan hierbij gebruikmaken van het in rubriek 1 vermelde e-mailadres of telefoon
nummer.

3

 et Veiligheidsinformatieblad wordt in het Engels een Safety Data Sheet, afgekort SDS, genoemd. In Nederland
H
leidt het nog weleens tot verwarring omdat de ene keer de afkorting Vib en de andere keer de term SDS gebruikt
wordt.
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1.2

Achtergrond van het Vib

Het Veiligheidsinformatieblad, zoals we dit nu in Europa kennen, vindt zijn oorsprong in de jaren ’80 van de vorige
eeuw. In 1983 werd er door het Duitse Normalisatie-Instituut DIN een eerste norm uitgegeven: DIN 52 900:
DIN-Veiligheidsinformatieblad voor chemische stoffen en mengsels – formulier en instructies voor het invullen
ervan.
In 1991 werd het systeem van specifieke informatie via Veiligheidsinformatiebladen in de Europese Unie ingesteld bij
Richtlijn 91/155/EEG. Deze Europese richtlijn werd in 1993 in Nederland via het Veiligheidsinformatiebladenbesluit
Wet milieugevaarlijke stoffen (Staatsblad 252) geïmplementeerd.
Wereldwijd zijn er afspraken gemaakt over onder andere indeling en etikettering van stoffen en mengsels en het Vib in
het zogenoemde Globally Harmonized System of Classification & Labeling of Chemicals, kortweg GHS. De regels
voor het Vib maken onderdeel uit van deze intern ationale overeenkomst. In de EU is GHS ingevoerd door middel van
zowel REACH als de CLP-Verordening, ook wel EU-GHS genoemd. Hierbij staat CLP voor Classification, Labeling en
Packaging. De eisen aan het Vib maken echter geen onderdeel uit van deze verordening, maar zijn verankerd in de
REACH-Verordening.
Sinds 1 juni 2007 zijn de verplichtingen over Veiligheidsinformatiebladen overgenomen door artikel 31 van
REACH. De regels waaraan de inhoud van het Vib moet voldoen, worden bescheven in Bijlage II van deze
verordening.
CLP-Verordening
Via de CLP-Verordening (1272/2008/EG) is het GHS in de Europese regelgeving ingevoerd. CLP is de afkorting
voor een verordening die voluit heet: Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/
EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.
Kenmerken van de CLP-Verordening
Een aantal belangrijke kenmerken van de CLP- Verordening zijn:
- als verordening is het een onafhankelijke regelgeving geworden met een rechtstreeks geldende werking, zodat
geen implementatie in nationale wetgeving nodig is behoudens het regelen van nationale bevoegdheden;
- het toepassingsgebied omvat naast de indeling en etikettering van stoffen en mengsels ook die van gewas
beschermingsmiddelen en biociden;
- de CLP-Verordening heeft zich zo veel mogelijk gehouden aan de opbouw en de terminologie van het GHS;
- de CLP-Verordening heeft de bestaande Europese verpakkingsaspecten zoals het aanbrengen van een voelbare
gevarenaanduiding of kinderveilige sluiting overgenomen;
- Bijlage VI van de CLP-Verordening bevat voor veel stoffen een zogenaamde geharmoniseerde (verplichte)
indeling en etikettering, en wordt regelmatig aangevuld.

1.3

Doel

Het doel van een Vib is het verstrekken van passende informatie aan de directe afnemer over de veiligheid van als
gevaarlijk ingedeelde stoffen en mengsels, alsmede stoffen en mengsels die PBT/vPvB-eigenschappen bezitten. De
informatie dient van zodanige kwaliteit te zijn dat de directe afnemer maatregelen kan nemen die het voor werknemers
mogelijk maken hier veilig mee te werken.
Aan de inhoud van het Vib worden eisen gesteld en de wetgever legt de verantwoordelijkheid voor het naleven ervan
bij degene die de stof of het mengsel aan een ander ter beschikking stelt: de leverancier. Ook de afnemer stelt eisen;
hij wil een eenvoudig Vib met niet te veel (overbodige) informatie. Voor hem moet het praktisch en hanteerbaar zijn.
Afnemers kunnen hierbij variëren van bedrijven met uitgebreide kennis over stoffen en mengsels tot bedrijven met
nauwelijks enige kennis. In de praktijk is gebleken dat deze afnemers vaak verschillende eisen aan een Vib stellen. De
opsteller moet rekening houden met soms conflicterende behoeften. In hoofdstuk 4 wordt hier zo veel mogelijk op
ingespeeld.
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1.4

Eisen aan het Vib

Sinds 1 juni 2007 is de verplichting tot het verstrekken van een Vib geregeld door artikel 31 van REACH. Dit artikel
geeft regels over de wijze waarop de communicatie in de keten dient te verlopen. Uitwisseling van informatie moet
ertoe leiden dat alle gebruikers van stoffen de informatie krijgen die zij nodig hebben om de stoffen veilig te gebruiken.
Om tot een optimale communicatie te komen moet informatie zowel up- als downstream tussen alle schakels in de
toeleveringsketen worden uitgewisseld. De informatie downstream (van stofleverancier tot aan de laatste
eindgebruiker in de keten) gebeurt vooral via het Vib. In bijlage II van REACH worden de voorschriften, de structuur
en de te verstrekken informatie beschreven.
Het opstellen en leveren van een Vib is verplicht voor alle stoffen en mengsels die behoren tot een van de volgende
categorieën:
a) indien een stof of mengsel voldoet aan de criteria voor indeling als gevaarlijk overeenkomstig Verordening (EG) nr.
1272/2008 (de CLP-Verordening);
b) indien de stof persistent, bioaccumulerend en toxisch, dan wel zeer persistent en sterk bioaccumulerend is volgens
de criteria van bijlage XIII van REACH, of
c) indien de stof om andere dan de onder a) en b) genoemde redenen is opgenomen in de kandidaatslijst van zeer
zorgwekkende stoffen4.
In Bijlage II van REACH wordt geëist dat het Vib moet worden opgesteld door een bevoegde persoon, die rekening
houdt met de specifieke behoeften van de gebruiker voor zover die bekend zijn. Met ‘bevoegd persoon’ wordt bedoeld
dat de opsteller voldoende ervaring en kennis heeft om een Vib op te stellen. Bedrijven die stoffen en mengsels in de
handel brengen, moeten ervoor zorgen dat bevoegde personen de juiste opleiding en bijscholing hebben gehad.
Overigens hoeft het Vib niet door één persoon te worden opgesteld. Bij grotere bedrijven zullen meerdere personen
betrokken zijn bij het opstellen van (onderdelen van) het Vib.
Bijlage II van de REACH-Verordening
Bijlage II van de REACH-Verordening is getiteld ‘Voorschriften voor de samenstelling van veiligheidsinformatie
bladen’. Deze bijlage bevat de voorschriften voor het opstellen van een Veiligheidsinformatieblad dat
overeenkomstig artikel 31 voor een stof of mengsel wordt verstrekt aan professionele (downstream) gebruikers.
In Bijlage 6 van deze uitgave is de volledige Bijlage II van REACH opgenomen.
Hieronder zijn een aantal van de belangrijkste eisen die vanuit Bijlage II gesteld worden aan een Vib opgesomd:
-H
 et Vib dient zo beknopt en duidelijk mogelijke gegevens te bevatten over de aan de stof of aan het mengsel
verbonden gevaren voor werknemers en milieu en de manier waarop deze gevaren zo veel mogelijk voorkomen of
beperkt kunnen worden.
-D
 e opsteller van het Vib moet rekening houden met de specifieke behoeften en kennis van zijn afnemers, voor zover
die bekend zijn.
-H
 et Vib bevat zestien rubrieken met adequate informatie over onder meer samenstelling en informatie over de
bestanddelen, gevaren, hantering en opslag, maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming,
fysische en chemische eigenschappen en toxicologische informatie.

4

 e kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen is een lijst met stoffen die op de nominatie staan voor autorisatie:
D
stoffen die niet gebruikt mogen worden zonder expliciete toestemming van het Europees Chemicaliënagentschap
(ECHA). Europese Lidstaten en het ECHA mogen stoffen voorstellen voor opname op deze kandidaatslijst, indien zij
kankerverwekkende, mutagene of voor de voortplanting giftige eigenschappen hebben. Ook persistente,
bioaccumulerende en toxische, dan wel zeer persistente en sterk bioaccumulerende stoffen komen in aanmerking om
op de lijst geplaatst te worden. Als laatste is het ook mogelijk op basis van andere eigenschappen stoffen te
nomineren voor deze kandidaatslijst, indien zij als even “zorgwekkend” als bovenstaande eigenschappen worden
geacht (denk aan hormoonverstorende eigenschappen).
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- De inhoud dient in overeenstemming te zijn met wat daarover is bepaald in Bijlage II van de REACH-Verordening.
-	Houd bij het opstellen van een Vib rekening met de vereisten in de diverse lidstaten met betrekking tot de taal en
de leesbaarheid. In Nederland is de Nederlandse taal verplicht.
-	Vermeld de publicatiedatum van het Vib op de eerste bladzijde. Wanneer een Vib is herzien, moet de ontvanger als
volgt op de wijzigingen worden geattendeerd: ‘Herziening: (datum)’. Geef in een herzien Vib duidelijk aan welke
informatie is toegevoegd, geschrapt of herzien.
-	Vermeldingen zoals ‘kan gevaarlijk zijn’, ‘geen gevolgen voor de gezondheid’, ‘veilig in de meeste gebruiks
omstandigheden’ of ‘ongevaarlijk’, andere vermeldingen die erop wijzen dat de stof of het mengsel ongevaarlijk is
of andere vermeldingen die niet in overeenstemming zijn met de indeling van die stof of dat mengsel, mogen niet
worden gebruikt.
Voor stoffen moet in de meeste gevallen een bijlage bij het Vib opgesteld worden. De informatie in de bijlage moet
voortkomen uit de zogenaamde chemischeveiligheidsbeoordeling (zie kader) dat de leverancier van een stof in veel
gevallen moet uitvoeren. De uitkomst van deze beoordeling (met de voorwaarden voor veilig gebruik) wordt per
gebruik in de vorm van blootstellingsscenario’s in de bijlage van het Vib vermeld. Voor mengsel-Vib’s is een bijlage
niet verplicht – wel heeft de formuleerder andere verplichtingen rondom het veilig gebruik van het mengsel. Ongeacht
of het om een mengsel of stof gaat, heeft de ontvanger van het Vib onder REACH de verplichting de genoemde
voorwaarden voor het veilig gebruik op te volgen. Zie voor meer informatie hoofdstuk 3.
Chemischeveiligheidsbeoordeling
Artikel 14 van REACH schrijft voor dat iedere producent of importeur van een stof een
chemischeveiligheidsbeoordeling (‘Chemical Safety Assessment’, CSA) moet uitvoeren als er sprake is van een
productie of import per registrant van 10 ton of meer per jaar. Deze beoordeling moet uitgevoerd worden voor alle
gebruiken van de stof die bij hem bekend zijn – zelfs als de stof in een mengsel wordt gebruikt. Alle
downstreamgebruikers hebben dan ook het recht om hun gebruiken van de stof bij de leverancier bekend te
maken. De leveranciers is verplicht deze zogenaamde ‘geïdentificeerde gebruiken’ mee te nemen in de
chemischeveiligheidsbeoordeling. Tijdens de beoordeling kijkt de leverancier of er voorzorgsmaatregelen nodig
zijn om verzekerd te zijn van veilig gebruik. De werknemer wordt immers tijdens het gebruik blootgesteld aan de
stof. Voorzorgsmaatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het beperken van de duur van het gebruik, of
beschermingsmiddelen als handschoenen of ademhalingsbescherming voor te schrijven.
De resultaten van de beoordeling dienen te worden vastgelegd in een chemischeveiligheidsrapport (‘Chemical
Safety Report’). Het chemischeveiligheidsrapport is niet bedoeld als communicatiemiddel naar gebruikers toe,
maar de inhoud daarvan moet in samengevatte vorm in een bijlage bij het Vib worden opgenomen, in zogenaamde
blootstellingsscenario’s.
In Bijlage II van REACH is tevens bepaald dat de informatie in de Vib’s moet voldoen aan de voorschriften van
Richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico’s
van chemische agentia op het werk. Het Vib moet met name de werkgever in staat stellen na te gaan of er gevaarlijke
chemische stoffen of mengsels op de werkplek aanwezig zijn en de eventuele risico’s in verband met het gebruik
ervan voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te beoordelen. Werknemers moeten bovendien toegang
hebben tot de informatie uit het Vib5. Veelal wordt deze informatie echter ‘vertaald’ naar een op de toepassing en
werkvloer toegespitste zogenoemde Werkplekinstructiekaart (Wik). Zie hiervoor hoofdstuk 3.4.
Het Vib is bestemd voor de downstreamgebruiker van een gevaarlijk mengsel of gevaarlijke stof en moet door de
fabrikant, importeur of tussenhandelaar bij de eerste levering of bij herzieningen gratis en ongevraagd verstrekt
worden. Een Vib moet ook geleverd worden als het een product betreft die onder de gewasbeschermingsmiddelen of
biocidenwetgeving vallen.

5

Zie artikel 35 van de REACH-Verordening.
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Ook voor niet gevaarlijke mengsels moet in sommige gevallen een Vib worden opgesteld. Dit is geregeld in artikel 31
lid 3 van REACH. Dit artikel verplicht een leverancier om op verzoek van de downstreamgebruiker ook een Vib te
verstrekken voor als niet gevaarlijk ingedeelde mengsels die een gevaarlijke stof (voor mens of milieu) bevatten in een
afzonderlijke concentratie van ≥1%6.
Daarnaast moet volgens dit artikel een Vib voor een niet gevaarlijk mengsel op verzoek aan de downstreamgebruiker
worden verstrekt indien het mengsel ten minste één stof bevat in een afzonderlijke concentratie van ≥ 0,1% die op de
kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen staat. Ook als het niet gevaarlijke mengsel een stof bevat waarvoor de
EU grenzen voor de blootstelling op het werk heeft gesteld, dient een Vib op verzoek beschikbaar te worden gesteld.
Met het toezicht op de naleving van het Vib is een groot aantal diensten belast, zoals de Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILT), de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en de Inspectie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (iSZW).

1.5

Distributie

Een Vib moet op grond van artikel 31 van REACH door de leverancier aan een beroepsmatige afnemer gratis worden
verstrekt. Het Vib moet ten minste verstrekt zijn op het moment dat de stof of het mengsel voor de eerste keer aan de
beroepsmatige gebruiker geleverd wordt.
Een Vib hoeft niet te worden verstrekt voor aan het grote publiek aangeboden of verkochte gevaarlijke stoffen of
mengsels die vergezeld gaan van voldoende informatie om de gebruikers in staat te stellen de nodige maatregelen op
het gebied van de bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het milieu te nemen, tenzij een afnemer
(downstreamgebruiker) of een distributeur daarom vraagt.
Een Veiligheidsinformatieblad hoeft niet persé op papier verzonden te worden aan de ontvangers – elektronische
verzending wordt ook geaccepteerd. Bij het elektronisch verzenden moet de ontvanger echter wel snel het Vib kunnen
downloaden – het is dus niet voldoende als de ontvanger op een website eerst het juiste Vib nog op moet zoeken. Als
men het Vib als bijlage met een e-mail meestuurt, is het uiteraard direct beschikbaar. Stuurt men echter een e-mail met
daarin een link, dan moet dus bij het aanklikken hiervan het juiste Vib direct te downloaden zijn.
REACH schrijft ook voor in welke gevallen het Vib moet worden aangepast:
-	zodra er nieuwe informatie is die van invloed kan zijn op de risicobeheersmaatregelen of nieuwe informatie over de
gevaren beschikbaar komt;
- zodra een autorisatie is verleend of geweigerd;
- zodra een beperking is opgelegd.
De nieuwe gedagtekende versie van het Vib wordt voorzien van de vermelding ‘Herziening van … (datum)’ en wordt
gratis op papier of elektronisch verstrekt aan alle eerste afnemers aan wie de leverancier de stof of het mengsel in de
voorgaande twaalf maanden heeft geleverd.
Andere redenen die een herziening noodzakelijk maken zijn:
-	opnemen van registratienummer(s), informatie uit het chemischeveiligheidsrapport, opnemen van blootstellings
scenario’s;
- (kleine) wijzigingen in de samenstelling;
- verandering van etikettering van de stof/het mengsel;
- verandering van de indeling van de bestanddelen van het mengsel;
- verandering van productnaam, bedrijfsnaam of contactgegevens;
- verandering van de wet- en regelgeving inzake indeling en etikettering stoffen/mengsels;
- verandering van de transportregelgeving;
- verandering van grenswaarden;
- verandering van toxicologische en/of milieu-informatie.

6

Voor niet-gasvormige mengsels. Voor gasvormige mengsels geldt een grens van 0,2%.
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2 Opbouw van het
Veiligheidsinformatieblad
2.1

Zestien rubrieken

Het Vib bestaat uit zestien verplichte rubrieken. De titels zijn door REACH voorgeschreven.
Rubriek 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
Deze rubriek bevat de identiteit van de stof of het mengsel zoals de (handels)naam van het product. Verder staat in
deze rubriek informatie over het gebruik van het product, de identiteit van de onderneming en een telefoonnummer
voor noodgevallen.
Rubriek 2 Identificatie van de gevaren
In deze rubriek worden de gevaren van de stof of het mengsel en de passende waarschuwingen voor die gevaren
beschreven. In deze rubriek moet de informatie die op het wettelijk gevaarsetiket van de stof of het mengsel staat,
vermeld staan.
Rubriek 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen
De voor het gevaar verantwoordelijke stof(fen) in het product word(t)(en) in deze rubriek gemeld. De volledige
samenstelling (aard en concentratie van de bestanddelen) van een mengsel hoeft niet te worden vermeld, hoewel een
algemene beschrijving van de gevaarlijke bestanddelen en de concentraties ervan nuttig kan zijn.
Rubriek 4 Eerstehulpmaatregelen
Deze rubriek moet het mogelijk maken dat een niet opgeleide persoon de vermelde eerste hulp kan begrijpen en in
staat is om deze te verlenen zonder gebruik te maken van ingewikkelde apparatuur en zonder te beschikken over een
uitgebreide selectie van geneesmiddelen. Wanneer medische verzorging – al dan niet dringend – vereist is, moet dat
in de instructies worden vermeld.
Rubriek 5 Brandbestrijdingsmaatregelen
In deze rubriek moet onder meer aangegeven worden welke blusmiddelen geschikt of ongeschikt zijn en of er
gevaarlijke verbrandingsproducten of -gassen kunnen vrijkomen.
Rubriek 6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
Deze rubriek bevat aanbevelingen voor maatregelen wanneer de stof of het mengsel wordt geloosd, lekt of vrijkomt,
om schadelijke gevolgen voor personen, eigendommen en het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken.
Wanneer de geloosde hoeveelheid van aanzienlijk belang is voor het gevaar, is voor de maatregelen ook een
onderscheid gemaakt tussen grote en kleine lozingen. Wanneer volgens de procedures voor insluiting en terugwinning
verschillende praktijken vereist zijn, worden ze eveneens in deze rubriek vermeld.
Rubriek 7 Hantering en opslag
Deze rubriek bevat advies om de stof of het mengsel veilig te hanteren. De nadruk wordt hierbij gelegd op
voorzorgsmaatregelen die passend zijn voor het geïdentificeerde gebruik en voor de unieke eigenschappen van de
stof of het mengsel. De informatie in deze rubriek heeft betrekking op de bescherming van de gezondheid, de
veiligheid en het milieu. De werkgever moet aan de hand daarvan geschikte werkmethoden en organisatiemaatregelen
overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 98/24/EG7 en artikel 5 van Richtlijn 2004/37/EG8 van het Europees Parlement
en de Raad kunnen opstellen.

7
8

 B L 131 van 4.5.1998, blz. 11.
P
P B L 158 van 30.4.2004, blz. 50.
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Rubriek 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke be-scherming
In deze rubriek zijn de toepasselijke grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling en de nodige
risicobeheersingsmaatregelen beschreven. Met betrekking tot beschermingsmiddelen dienen de meest geëigende
beschermingsm iddelen aangegeven te zijn (zie ook het Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen; Stb. 1993, 441
en 442).
Rubriek 9 Fysische en chemische eigenschappen
Deze rubriek bevat de empirische gegevens met betrekking tot de stof of het mengsel. De informatie in deze rubriek
moet overeenkomen met de informatie die is verstrekt in de eventueel vereiste registratie en/of het
chemischeveiligheidsrapport en met de indeling van de stof of het mengsel.
Rubriek 10 Stabiliteit en reactiviteit
Hier dient vermeld te worden welke gevaarlijke reacties onder bepaalde omstandigheden kunnen ontstaan en welke
maatregelen de gebruiker dient te nemen om deze reacties te vermijden.
Rubriek 11 Toxicologische informatie
Deze rubriek is hoofdzakelijk bedoeld voor gebruik door medici, professionals inzake veiligheid en gezondheid op het
werk en toxicologen. Deze rubriek bevat een beknopte maar volledige en begrijpelijke beschrijving van de
verschillende toxicologische (gezondheids)effecten, alsook de beschikbare gegevens die voor de vaststelling van die
effecten zijn gebruikt, en in voorkomend geval eveneens informatie over toxicokinetiek, metabolisme en verspreiding.
De verschillende toxische effecten, die zich bij de gebruiker van de stof of het mengsel kunnen voordoen, dienen
beknopt, maar wel volledig, te worden beschreven. Indien men de beschikking heeft over specifiek humaantoxicologische informatie (bijv. inzake sensibilisatie) van de stof of bepaalde bestanddelen van het mengsel, dan moet
deze worden toegevoegd.
Rubriek 12 Ecologische informatie
Deze rubriek beschrijft welke informatie is verstrekt om het milieueffect van de stof of het mengsel te evalueren
wanneer deze vrijkomt in het milieu. Een korte samenvatting van de gegevens wordt verstrekt en ook, wanneer die
beschikbaar zijn, relevante testgegevens waarbij soort, middel, eenheden en duur en omstandigheden van de test
duidelijk worden vermeld. Deze informatie kan nuttig zijn bij het reageren op lozingen en bij het evalueren van
afvalverwerkingspraktijken, de beheersing van het vrijkomen van de stof of het mengsel, maatregelen bij het
accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel, en het vervoer. Wanneer wordt vermeld dat een specifieke
eigenschap niet van toepassing is of er over een specifieke eigenschap geen informatie beschikbaar is, moeten de
redenen daarvoor worden aangegeven. Ook wordt een prognose van de effecten en het gedrag van de stof of het
mengsel en wat er verder mee in het milieu kan gebeuren gegeven. Indien specifiek ecotoxicologische informatie
beschikbaar is (bijv. afbreekbaarheid, acute toxiciteit voor vissen, watervlooien en/of algen, bioaccumulatie enz.) van
de stof of bepaalde bestanddelen van het mengsel, dan moet deze worden toegevoegd aan de standaardtekst.
Rubriek 13 Instructies voor verwijdering
Deze rubriek bevat informatie over een passend afvalbeheer voor de stof of het mengsel en/of de verpakking. Dit
mede om de lidstaat waar het product op de markt gebracht wordt te helpen om veilige en milieuvriendelijke
afvalbeheersopties vast te stellen die in overeenstemming zijn met de vereisten van Richtlijn 2008/98/EG van het
Europees Parlement en de Raad9. De informatie in rubriek 8 moet worden aangevuld met relevante informatie voor de
veiligheid van personen die het afval verwijderen of verwerken.

9

P B L 312 van 22.11.2008, blz. 3.
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Rubriek 14 Informatie met betrekking tot het vervoer
Hier moeten alle referenties worden aangegeven die volgens de internationale transportregelgeving voor het product
relevant zijn: RID/ADR, IDMG, ADN/ADNR, IATA enzovoort.
Rubriek 15 Informatie met betrekking tot regelgeving
Deze rubriek bevat de overige informatie betreffende de toepasselijke wetgeving voor de stof of het mengsel die niet
reeds op een andere plaats in het Vib is vermeld. Indien een specifieke verordening van toepassing is op een stof of
mengsel wordt dat hier aangegeven. Bijvoorbeeld Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de
Raad van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen10, Verordening (EG) nr. 850/2004 van het
Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen. Ook
kan hier de informatie vermeld worden die bijvoorbeeld voortvloeit uit andere wetgeving zoals de
Detergentenverordening 648/200411.Tevens wordt in deze rubriek vermeld of de leverancier voor de stof of het
mengsel een chemischeveiligheidsbeoordeling heeft uitgevoerd.
Rubriek 16 Overige informatie
In deze rubriek dient de volledige tekst van alle H-zinnen en/of P-zinnen die in de rubrieken 2 en 3 van het Vib zijn
vermeld, gegeven te worden. Ook kunnen hier zaken als opleidingsadviezen en alle overige informatie vermeld worden,
die voor de gebruiker vanuit veiligheidsoogpunt van belang zijn, maar niet in aanmerking zijn gekomen in eerdere
rubrieken.

10
11

 B L 286 van 31.10.2009, blz. 1.
P
P B L 104 van 8.4.2004, blz. 1.
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2.2

49 subrubrieken

De in paragraaf 2.1 vermelde 16 rubrieken worden in het Vib verder onderverdeeld in een 49 subrubrieken, waarvan
sommige nog verder onderverdeeld zijn. Voor al de rubrieken en subrubrieken geldt dat deze verplicht ingevuld
moeten worden. Wanneer de opsteller tot de conclusie is gekomen dat een specifieke eigenschap niet van toepassing
is of er over een specifieke eigenschap geen informatie beschikbaar is, moet hij de redenen daarvoor aangegeven.
Met andere woorden, het vermelden ‘n.v.t. (niet van toepassing)’ in een Vib dient vergezeld te gaan van een
onderbouwing.
Let op!
Met betrekking tot het verplicht invullen van de subrubrieken geldt als uitzondering rubriek 3, waar
alleen punt 3.1 of 3.2, al naargelang men met een mengsel of stof te maken heeft, moet worden ingevuld.
De 16 rubrieken en 49 subrubrieken van het Vib zoals beschreven in Bijlage II van de REACH-Verordening
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
1.3. Details betreffende de verstrekker van het Veiligheidsinformatieblad
1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
2.2. Etiketteringselementen
2.3. Andere gevaren
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen
3.2. Mengsels
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
5.3. Advies voor brandweerlieden
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
7.3. Specifiek eindgebruik
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
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RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
9.2. Overige informatie
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
10.2. Chemische stabiliteit
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
10.4. Te vermijden omstandigheden
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
12.3. Bioaccumulatie
12.4. Mobiliteit in de bodem
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
12.6. Andere schadelijke effecten
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
14.1. VN-nummer
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
14.3. Transportgevarenklasse(n)
14.4. Verpakkingsgroep
14.5. Milieugevaren
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig Bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
RUBRIEK 16: Overige informatie
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2.3

De bijlage bij het Vib: stoffen

Voor gevaarlijke, enkelvoudige chemische stoffen is het volgens REACH een verplichting dat, als de stof boven de 10
ton per jaar vervaardigd of geïmporteerd wordt, een chemischeveiligheidsbeoordeling (CSA) uitgevoerd wordt voor
alle toepassingen van de stof in de keten. Hierbij dient beoordeeld te worden welke veiligheidsmaatregelen genomen
moeten worden om veilig met de stof, tijdens de specifieke toepassing ervan, te kunnen werken. De leverancier van de
stof is dan verplicht niet alleen te beoordelen of het produceren van de stof veilig is, maar ook hoe de stof veilig te
gebruiken is als het in mengsels wordt verwerkt (bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen). De resultaten van deze
beoordeling worden vastgelegd in het chemischeveiligheidsrapport (CSR) als onderdeel van het registratiedossier.
Een samenvatting van deze resultaten wordt met klanten gedeeld via een bijlage bij het Veiligheidsinformatieblad, in
de zogenoemde blootstellingsscenario’s (in het Engels: Exposure Scenario’s (ES)). De gebruikers van de stof hebben
vanuit REACH de verplichting om aan de voorwaarden uit relevante blootstellingsscenario’s te voldoen.
Een gebruik is volgens REACH pas veilig bij een combinatie van vier elementen: producteigenschappen (bijvoorbeeld
de toestand van het product), stofeigenschappen (dampspanning, grenswaarde(n)), gebruiksomstandigheden
(werktijd etc.) en beheersmaatregelen. De combinatie van deze elementen bepalen of veilig gebruik gewaarborgd is
(Figuur 1).

Figuur 1: veilig gebruik volgens een blootstellingsscenario

Communicatie van gebruiken in de keten: het gebruiksdescriptorsysteem
De leverancier heeft informatie nodig over hoe de stof die hij op de markt brengt gebruikt wordt.
Downstreamgebruikers het recht hun gebruiken van een stof kenbaar te maken bij de leverancier, om er zo
geïdentificeerde gebruiken van te maken. Geïdentificeerde gebruiken moeten door de leverancier meegenomen
worden in de CVB. Om het doorgeven van gebruiksinformatie in de keten te vergemakkelijken heeft het Europees
Chemicaliën Agentschap (ECHA) heeft hiervoor een systeem van gebruiksdescriptoren opgesteld12 (zie kader).

12

Richtsnoer voor informatie-eisen en chemischeveiligheidsbeoordeling: Hoofdstuk R.12: Gebruiksbeschrijving
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Het gebruiksdescriptorsysteem
Gebruiksdescriptoren helpen leveranciers en gebruikers bij het structureren van de onderlinge communicatie. Het
gebruiksdescriptorsysteem is gebaseerd op een aantal afzonderlijke descriptorlijsten die in combinatie met elkaar
een korte omschrijving vormen van het gebruik:
• De fase van de levenscyclus (LCS) beschrijft in welke economische sector de stof wordt gebruikt. Hiertoe be
horen een zestal LCS, waaronder formulering, eindgebruik (professioneel), eindgebruik (industriëel) en
consumentengebruik;
• De chemische productcategorie (PC) beschrijft in welke soorten chemische producten (= stoffen als zodanig of
in mengsels) de stof uiteindelijk is opgenomen wanneer deze voor het uiteindelijke gebruik wordt aangewend
(door industriële of professionele gebruikers of consumenten);
• De procescategorie (PROC) beschrijft de toepassingstechnieken of procestypen, gedefinieerd vanuit
beroepsmatig oogpunt;
• De milieu-emissiecategorie (ERC) beschrijft in brede zin de gebruiksomstandigheden vanuit milieukundig
oogpunt;
•D
 e voorwerpcategorie (AC) beschrijft het soort voorwerp waarin de stof uiteindelijk is verwerkt. Hiertoe behoren
ook mengsels in opgedroogde of uitgeharde vorm (bijv. droge drukinkt in kranten; gedroogde coatings op
diverse oppervlakken).
In bijlage 4 zijn de LCS, PC, PROC en ERC descriptoren opgenomen. Volledige informatie over het gebruiks
descriptorsysteem is te vinden in het ECHA Richtsnoer voor informatie-eisen en chemische veiligheids
beoordeling; Hoofdstuk R.12: Gebruiksbeschrijving.
Format en inhoud van een blootstellingsscenario
Hoewel (anders dan voor het Vib zelf) de structuur van een blootstellingsscenario niet is vastgelegd in REACH, is een
geharmoniseerde standaard vastgelegd in een samenwerkingsverband tussen ECHA en de industrie. Ten eerste is
afgesproken dat de bijlage bij het Vib van een stof begint met een inhoudsopgave, waarin aan de hand van korte titels
een overzicht gegeven wordt van de beoordeelde blootstellingsscenario’s.
Voorbeelden: inhoudsopgave van de bijlage van een Vib
Voorbeeld 1
Inhoudsopgave – Stof X
ES1 – Formuleren van was- en reinigingsmiddelen (PC35)
ES2 – Gebruik op industriële locaties; leerlooien, verven, impregneer- en verzorgingsproducten (PC23)
ES3 – Professioneel gebruik; Leerbehandelingsproducten, verf, afwerkings-, impregneer- en verzorgingsproducten
(PC23)
ES4 – Levenscyclusfase (consument) – stoffen, textiel en kleding (AC5)
ES5 – Professioneel gebruik; was- en reinigingsmiddelen (PC35)
ES6 – Gebruik op industriële locaties; was- en reinigingsmiddelen (PC35)
ES7 – Consumentengebruik; was- en reinigingsmiddelen (PC35)
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Voorbeeld 2
Inhoudsopgave – Stof Y
No

Korte titel

Levenscyclusfase (LCS)

Product-cate
gorie (PC)

Proces-cate
gorie (PROC)

Milieu-emissiecategorie (ERC)

1

Productie van harsen

F

32

4, 5, 8a, 8b, 15

1, 2, 6d

2

Gebruik als weekmaker

PW

32

2, 8a, 8b, 10,
11, 16, 17, 20

8a, 8d, 9a, 9b

3

Formulering van pigmenten

F

34

5

2,4

4

Formulering van reinigings
middelen

F

3, 8, 14, 15, 20, 3, 4, 5, 7, 8a,
8b, 9, 13, 15
23, 26, 31, 35,
38

2

5

Toepassing in
reinigingsmiddelen

PW

3, 8, 13, 15, 31, 1, 2, 4, 5, 8a,
35
8b, 9, 10, 11,
13, 16, 17, 19,
20

8a, 8b, 8d, 9a, 9b

6

Toepassing in
reinigingsmiddelen

IS

8, 14, 20, 23,
26, 35, 38

2, 3, 4, 5, 7, 8a,
8b, 9, 10, 13,
15, 16, 19, 25

4, 6b

7

Toepassing in
reinigingsmiddelen

C

8, 35

NA

8a, 8b

Het format van elk blootstellingsscenario bestaat vervolgens uit 4 onderdelen:
1. Titel
2. Gebruiksvoorwaarden die van invloed zijn op de blootstelling
3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de bron ervan
4.	Aanbevelingen voor gebruikers in de keten om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de
grenzen van het blootstellingscenario
1. Titel
Dit onderdeel geeft een (verkorte) titel van het gebruik weer, dat met het blootstellingsscenario wordt gedekt. Het
bestaat in ieder geval uit:
• De levenscyclusfase (LCS), zoals formulering, gebruik op industriële locaties of consumengebruik; en
• Sectorinformatie, zoals de productcategorie (PC) of de voorwerpcategorie (AC).
Ook kunnen er aanvullende onderdelen toegevoegd worden aan de titel, bijvoorbeeld omtrent het (technische) proces
of een overzicht van de procescategorieën (PROCs) en milieu-emissiescenario’s (ERCs).
2. Gebruiksvoorwaarden die van invloed zijn op de blootstelling
Dit onderdeel vormt het hart van het blootstellingsscenario, en bevat informatie over de operationele voorwaarden en
risicobeheersmaatregelen voor zowel het milieu als de gebruiker. Vaak wordt dit hoofdstuk dan ook onderverdeeld in
sub-hoofdstukken:
2.1 Milieu bijdragescenario
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2.2 Werknemer (of consument) bijdragescenario
Per bijdragescenario worden de voor de gebruiker relevante operationele voorwaarden genoemd voor veilig gebruik.
Hierbij kunt u denken aan:
• Maximale gebruikte hoeveelheid van de stof per tijdseenheid;
• Frequentie en duur van het gebruik;
• Technische voorwaarden en maatregelen ter controle van de dispersiecontrole uit de bron;
• Organisatorische maatregelen om blootstelling te voorkomen of te beperken; en
• Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheid.
Het is mogelijk dat verwezen wordt naar van belang zijnde rubrieken uit het Vib, bijvoorbeeld omtrent de details van de
voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.
3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de bron ervan
In dit onderdeel van het blootstellingsscenario wordt aangegeven welke methodologie is gebruikt voor het beoordelen
van de blootstelling, bijvoorbeeld ECETOC TRA13. Ook kunnen hier specifieke waarden genoemd worden die zijn
gebruikt bij de blootstellingsbeoordeling, of de resultaten van de blootstelling zelf. Vaak wordt hier alleen de
zogenoemde Risk Characterisation Ratio (RCR) vermeld; de verhouding tussen de geschatte blootstelling en de
bepaalde grenswaarde van blootstelling die niet overschreden mag worden (de Derived No Effect Level (DNEL)). De
RCR moet kleiner dan 1 zijn om een veilige gebruikssituatie te garanderen.
Dit onderdeel is vaak enkel relevant voor de gebruiker indien een meer uitgebreide beoordeling van het
blootstellingsscenario uitgevoerd wordt.
4. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de
grenzen van het blootstellingsscenario
In dit onderdeel worden aanbevelingen gegeven voor de gebruiker: hoe kan gecontroleerd worden of er veilig gewerkt
wordt wanneer de situatie op de werkvloer vergeleken wordt met de voorwaarden uit het blootstellingsscenario?
In bepaalde gevallen worden in dit onderdeel de voorwaarden gegeven waarmee een gebruiker kan ‘scalen’. Scaling
kan soms toegepast worden in situaties waarbij de gebruiker heeft beoordeeld dat er formeel niet aan de voorwaarden
van het blootstellingsscenario voldaan wordt, maar waarbij er wel alternatieve, op de werkvloer genomen maatregelen
van toepassing zijn die niet in het blootstellingsscenario zijn opgenomen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat in het bloot
stellingsscenario wordt aangegeven dat slechts 4 uur per dag met de stof gewerkt mag worden, terwijl in de praktijk
tot wel 8 uur per dag wordt gewerkt. Als in het blootstellingsscenario echter bijvoorbeeld van toepassing is voor het
werken met de pure stof (100%), terwijl in de praktijk met een verdunning gewerkt wordt (bijv. 20%), is de
blootstelling aan de stof in de praktijk een stuk lager; mogelijk laag genoeg om toch 8 uur met de stof te kunnen
werken.
Scaling mag echter enkel toegepast worden als er in dit onderdeel van het blootstellingsscenario duidelijke voor
waarden voor scaling zijn gesteld door de leverancier.

13

 argeted Risk Assessment (TRA) van het European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals
T
(ECETOC): www.ecetoc.org/tools/targeted-risk-assessment-tra/
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Voorbeeld van een blootstellingsscenario
1. Blootstellingsscenario

4: Formulering van reinigingsmiddelen

Levenscyclusfase

Formuleren of herverpakken (F)

Productcategorie

PC3:
PC8:
PC35:

Procescategorieën

PROC3: Fabricage of formuleren in de chemische industrie in een gesloten
discontinu proces met occasionele gecontroleerde blootstelling of processen
met vergelijkbare beperkingsomstandigheden.
PROC4: Chemische productie met kans op blootstelling
PROC5: Mengen in discontinue processen
PROC7: Spuiten in een industriële omgeving
PROC8a: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in
niet-gespecialiseerde
voorzieningen)
PROC8b: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in
gespecialiseerde voorzieningen)
PROC9: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers
(gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)
PROC13: Behandeling van voorwerpen door onderdompelen en overgieten
PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens

Milieu-emissiecategorieën

ERC2: Formuleren in een mengsel

Luchtverfrissers
Biociden
Was- en reinigingsmiddelen

2.1 Bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor: ERC2
Technische voorwaarden en
maatregelen op procesniveau
(bron) ter verhindering van
vrijkomingen

Restproduct niet in de gootsteen werpen. Geen afvalwater
rechstreeks in het milieu afscheiden. Niet onverdund of in grotere
hoeveelheden in het grondwater of in de riolering laten komen.
Algemeen zouden de lozingen moeten uitgevoerd worden zodat pH
veranderingen in het ontvangen oppervlaktewater worden geminimaliseerd.

Voorwaarden en maatregelen
met betrekking tot
afvalwaterzuiveringsinstallatie

Er dient een gemeentelijke waterreinigingsinstallatie van toepassing te zijn.

Voorwaarden en maatregelen
met betrekking tot externe
behandeling van afval voor
verwerking

Externe behandeling en verwijdering van afval met inachtneming van de
desbetreffende plaatselijke en/of nationale voorschriften.
Verpakkingen die niet meer gereinigd kunnen worden, moeten zoals de stof
zelf verwijderd worden.
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2.2 B
 ijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC3, PROC4, PROC5,
PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13
Maximale concentratie

100%

Verwerkingstemperatuur

<60°C

Gebruikte hoeveelheid

Max. 1000 ton(nen)/jaar (worst-case scenario)

Frequentie en duur van het
gebruik

>4u blootstelling per dag

Reinig besmettingen/morserijen zodra zij voorkomen.
Technische voorwaarden en
maatregelen voor de
dispersiecontrole uit de bron
ten opzichte van de werknemer
Organisatorische maatregelen
om vrijkomen, dispersie en
blootstelling te voorkomen/
beperken

Begrijp de gevaarlijke eigenschappen van de stof.
Waarborg dat de controlemaatregelen regelmatig worden geïnspecteerd en
onderhouden. Alleen toepasselijk opgeleid en erkend personeel zal de stof
hanteren.

Voorwaarden en maatregelen
met betrekking tot persoonlijke
bescherming, hygiëne en
gezondheid

Beschermende handschoenen dragen (zie Rubriek 8 van dit Vib voor meer
informatie). Geschikte oogbescherming dragen (zie Rubriek 8 van dit Vib voor
meer informatie. Gas/damp/spuitnevel niet inademen.

3. Schatting van de blootstelling en aangeven van de bron ervan
Gebruikt model

ECETOC TRA v3

Milieblootstelling

Water: dispersiesnelheid 2.75E-4 kg/dag
Lucht: dispersiesnelheid 0.004 kg/dag
Sediment: 1.375E-4 kg/dag

Werknemerblootstelling

Inhalatie, systemisch, lange termijn: RCR 0.25 (blootstellingsschatting 6.25
mg/m3)
Dermaal, systemisch, lange termijn: RCR 0.39 (blootstellingsschatting 2.74
mg/kg bw/dag)
Gecombineerde blootstelling (inhalatie en dermaal), lange termijn: RCR 0.64:

4.Aanbevelingen voor gebruikers in de keten om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij
werkt binnen de grenzen van het blootstellingsscenario
De verwachte blootstelling overstijgt de DNEL-waarden niet, wanneer de in onderdeel 2 vermelde
risicobeheersmaatregelen en operationale voorwaarden in acht worden genomen.
Scaling methode: Blootstellingsbeoordeling op basis van ECETOC TRA v.3
Schaalbare parameters: blootstellingsduur en maximale concentratie. Andere voorwaarden dienen direct uit dit
blootstellingsscenario overgenomen te worden.
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2.4

De bijlage bij het Vib: mengsels

Voor mengsels bestaat er onder REACH niet de verplichting om een bijlage met het Vib mee te leveren aan klanten.
Het is voor het formulerende bedrijf echter wél een verplichting om de blootstellingsscenario’s van de grondstoffen,
die in het mengsel zijn gebruikt, te evalueren voor de voorziene gebruiken van het mengsel. De resultaten van deze
evaluatie (de gebruiksomstandigheden en beheersmaatregelen waarbij het gebruik van het mengsel veilig is) moeten
vervolgens verder gecommuniceerd worden in de keten; zo weet de eindgebruiker op welke manier veilig met het
product gewerkt kan worden. Als het mengsel stoffen bevat die onder de 10 ton per jaar vervaardigd worden
(waarvoor géén blootstellingsscenario verplicht is) of stoffen die niet onder REACH vallen, moet het formulerende
bedrijf nog steeds de veiligheid van het gebruik van het mengsel kunnen garanderen – inclusief stoffen waarvoor geen
blootstellingsscenario verkregen is.
De manier waarop deze communicatie moet plaatsvinden is echter niet vastgelegd in de REACH regelgeving.
Vanuit een handleiding van het ECHA worden wel drie opties gegeven aan de formuleerder:
a. Verwerk de informatie binnen de zestien rubrieken van het Vib zelf;
b. Verwerk de informatie in een eigen appendix bij het Vib; of
c. Voeg relevante blootstellingsscenario’s van stoffen in het mengsel toe als bijlage bij het Vib.
Zoals eerder aangegeven is het wel een verplichting vanuit REACH rekening te houden met de specifieke behoeften
en kennis van de ontvanger van het Vib. Met die afwegingen kan een geschikte methode uit bovenstaande opties
geselecteerd worden. Zo zal optie ‘c’ een goede optie zijn voor een ontvanger die het mengsel zelf weer gaat
verwerken in een mengsel – hij moet immers ook voor de andere stoffen in het mengsel blootstellingsscenario’s
evalueren en weet dus hoe hij met deze informatie om moet gaan.
Een klein schildersbedrijf heeft meer baat bij bijvoorbeeld optie ‘a’. Vaak zijn het aantal gebruiken met het mengsel
(verf) beperkt, en kan de informatie over de voorwaarden voor het veilig gebruik gemakkelijk in het Vib zelf verwerkt
worden. Deze optie is lastiger als er meerdere gebruiken voorzien zijn, bijvoorbeeld een schoonmaker die zelfs met
een verdunning van het product aan de slag gaat. In die situatie zal optie ‘b’ geschikt zijn. Daarnaast is het voordeel
van optie ‘b’ dat de appendix grotendeels los gelezen kan worden van het (vaak ingewikkelde) Vib.
Ook in deze situatie wordt achter de schermen door sectororganisaties gewerkt aan het structureren en
standaardiseren van deze communicatiestroom: van formuleerder naar eindgebruiker. Met name doordat de
eindgebruikers van mengsels vaak weinig kennis op het gebied van chemie of toxicologie hebben, is heldere
communicatie over veilig gebruik van groot belang. Sectororganisaties hebben om deze reden een universeel format
voor het doorgeven van veilig gebruik van mengsels ontwikkeld: de zogenaamde Safe Use of Mixtures Information
(SUMI).
SUMI: Safe Use of Mixtures Information
SUMI is een heldere, gestandaardiseerde manier van het doorgeven van informatie over veilig gebruik van een
mengsel. Een SUMI kan via een appendix bij een mengsel-Vib verzonden worden, of verwerkt zijn in het Vib zelf.
Hoewel de inhoud van een SUMI per sector kan verschillen, wordt in elke SUMI in ieder geval de volgende
belangrijke informatie gegeven:
- Gebruiksvoorwaarden met informatie over bijvoorbeeld de maximale gebruiksduur; en
- Risico-reducerende maatregelen met informatie over bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen.
Met een SUMI wordt dus op een heldere manier doorgegeven onder welke voorwaarden veilig met het product
gewerkt kan worden. Door te controleren of zijn werknemers zich houden aan de werkwijze zoals beschreven in
een SUMI (bijvoorbeeld duur van het gebruik, persoonlijke beschermingsmiddelen) voldoet de werkgever ook
(deels) aan verplichtingen vanuit de Arbowetgeving. De Arbowetgeving schrijft immers voor dat de werkgever voor
elk product waar hij zijn werknemers mee laat werken een risicoinventarisatie en –evaluatie uitvoert. Het voldoen
aan de voorwaarden van een SUMI is een invulling hiervan.
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3 Het vertalen van een
Vib in werkinstructies
3.1 Management en gebruik van een Vib
Zodra u als downstreamgebruiker (formuleerders en professionele of industriële eindgebruikers van gevaarlijke stoffen
of mengsels) een Vib ontvangt, heeft u verplichtingen vanuit de REACH-verordening14. Allereerst dient u na te gaan of
uw leverancier op de hoogte is van REACH en van de relevante registratietermijnen. Daarnaast moet u eventueel ook
informatie over de specifieke gebruiksomstandigheden verstrekken aan uw leverancier om hem bij de registratie te
helpen. Zodra u van uw leverancier een Vib ontvangt dient u te controleren of het ontvangen Vib wel in
overeenstemming is met het etiket van de geleverde stof of het mengsel. Om verder alle verplichtingen goed te
kunnen naleven is naast een controle van het Vib ook een goed management van de ontvangen Vib’s van belang.
Mochten er in het Vib’s onduidelijkheden staan of mocht u andere ervaringen met de stof of het mengsel hebben is het
van belang om deze terug te koppelen met de toeleverancier van de stof of het mengsel (zie figuur 1), zodat hij deze
informatie kan verwerken in een aanpassing van het Vib.

Figuur 1: Management en gebruik van het Vib; stap 1.
Als tweede stap (figuur 2) dient u na te gaan of de wijze(n) waarop u de stof of het mengsel wil gaan gebruiken wel
zijn beoordeeld door uw leverancier. Dit betekent dat van u verwacht wordt dat u, voorafgaand aan het gebruik, uw
gebruikscondities en risicobeheer mogelijkheden goed in kaart heeft gebracht. Of uw gebruik is beoordeeld kan u in
eerste instantie vinden in rubriek 1 van het Vib, waar in sub-rubriek 1.2 de geïdentificeerde gebruiken vermeld staan,
oftewel alle gebruiken die door de leverancier zijn beoordeeld. Indien het een stof betreft, kan het Vib daarnaast een
bijlage met blootstellingsscenario’s bevatten (zie kader). In dit geval bent u verplicht te controleren of de wijze(n)
waarop u de stof gebruikt in zo’n blootstellingsscenario wordt genoemd, en dient u de voorwaarden voor het gebruik
die in het blootstellingsscenario vermeld staan (bijvoorbeeld het dragen van handschoenen) op te volgen.

Controle van het blootstellingsscenario
1.	 Kijk in de inhoudsopgave aan het begin van de bijlage welke blootstellingsscenario(‘s) voor u van toepassing
kunnen zijn (de titel van het blootstellingsscenario is hiervoor voldoende).
2. 	In de eerste rubriek van een blootstellingsscenario staan de gebruiksdescriptoren (zie kader hoofdstuk 2.3)
die voor het blootstellingsscenario van toepassing zijn. Controleer of uw gebruik(en) hierin zijn meegenomen.
Zie bijlage 4 van deze uitgave voor een overzicht van de gebruiksdescriptoren en hun beschrijvingen.
3.	 In de tweede rubriek worden de voorwaarden beschreven waarbij het in rubriek 1 genoemde gebruik als veilig
is beoordeeld door de leverancier. Het is dus van groot belang dat u de voorwaarden die hier genoemd staan
nauwkeurig opvolgt. Vergelijk dus deze voorwaarden met de maatregelen die u zelf al heeft getroffen ter be
scherming van werknemers, consumenten en het milieu. Indien de maatregelen overeenkomen met de voor
waarden, of uw maatregelen zijn zelfs efficiënter, is de controle positief voltooid.

14

Titel V (Artikel 37, 38 en 39)
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4. Het kan zijn dat uw situatie afwijkt van de beschrijving in het blootstellingsscenario. Uw werknemers, de
consumenten of het milieu kunnen nu belangrijke risico’s lopen bij het gebruik van de stof. U heeft nu de
volgende mogelijkheden:
a. Pas uw werkmethoden aan zodat u binnen de voorwaarden van het blootstellingsscenario valt;
b.	Neem contact op met uw leverancier, stel hem op de hoogte van uw afwijkingen en vraag hem uw gebruik
alsnog te beoordelen;
c. Ga op zoek naar een andere leverancier die uw gebruik wél heeft beoordeeld;
d.	Voer een eigen chemischeveiligheidsbeoordeling binnen de voorwaarden van REACH uit (let op: dit moet
gemeld worden aan het ECHA); of
e. Ga op zoek naar minder gevaarlijke stoffen.
Voor mengsels waarbij het Vib één of meer SUMI’s bevat (zie kader hoofdstuk 2.3) dient u ook te controleren of uw
gebruiksomstandigheden overeenkomen met de voorwaarden in de SUMI. Zijn er afwijkingen, probeer dan altijd eerst
uw werkmethoden aan te passen zodat u wél aan de voorwaarden voldoet. Dit is de makkelijkste manier om te voldoen
aan REACH én aan te kunnen tonen dat de werknemers veilig met het product werken.
Indien een Vib geen bijlage bevat kan beperkt worden tot de informatie in sub-rubriek 1.2 van het Vib van de
betreffende stof of mengsel: staat uw gebruik hier genoemd, is uw gebruik volgens REACH afgedekt.

Figuur 2: Management en gebruik van het Vib; stap 2.
Mocht het gebruik niet zijn meegenomen of als het advies niet toepasselijk is, kunt u contact opnemen met uw
leverancier om ervoor te zorgen dat uw gebruik alsnog in het blootstellingsscenario wordt opgenomen. U moet de
risico beperkende maatregelen treffen die de leverancier adviseert in zijn Vib’s, al dan niet via de bijgevoegde bloot
stellingsscenario’s of SUMI’s. Indien dit niet mogelijk is dient u opnieuw contact op te nemen met de leverancier. Ook
kunt u besluiten om zelf als een downstreamgebruiker een veiligheidsbeoordeling volgens REACH te gaan uitvoeren
en deze te melden bij het ECHA. Het is echter van belang dat ook rekening wordt gehouden met de
arbeidsomstandighedenwetgeving. Vanuit REACH wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de
arbeidshygiënische strategie: een persoonlijk beschermingsmiddel moet enkel als ‘laatste redmiddel’ gebruikt worden,
na het redelijkerwijs overwegen van bron-, collectieve- en/of individuele maatregelen. Voor meer informatie over de
arbeidsomstandighedenwetgeving, zie ook hoofdstuk 3.2.
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3.2.

Rol werkgever bij ontvangen Vib

Indien u een Vib heeft ontvangen en u bent tevens de werkgever, dan moet u ervoor zorgen dat de relevante informatie
in dit Vib op begrijpelijke wijze gecommuniceerd wordt naar uw werknemers. Deze verplichting volgt zowel uit REACH
als uit de Arbeidsomstandighedenwetgeving (zie kader).
Arbeidsomstandighedenwetgeving
De Nederlandse Arbeidsomstandighedenwetgeving bevat regels voor werkgevers en werknemers ter bevordering
van de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers. De wetgeving is onderverdeeld in de
Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit).
Arbowet
In de Arbowet is de algemene verplichting van een werkgever vastgesteld: “De werkgever zorgt voor de veiligheid
en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid
dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden” . Een onderdeel om deze verplichting na te komen is
het vastleggen van een inventarisatie en evaluatie van de risico’s die de arbeid voor de werknemers met zich
meebrengt. Deze risico-inventarisatie en –evaluatie (hierna RI&E genoemd) bevat tevens een beschrijving van de
gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers.
Arbobesluit
Concrete regels voor het nakomen van de Arbowet zijn vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit, kortweg
Arbobesluit. Er wordt, anders dan bij REACH, niet beperkt tot het werken met gevaarlijke stoffen. Alle mogelijke
risico’s die de werknemer tijdens de werkzaamheden kan tegenkomen, moeten geminimaliseerd worden.
Gevaarlijke stoffen zijn echter wel een belangrijk onderdeel van het Arbobesluit.
Onder “gevaarlijke stoffen” worden in dit besluit verstaan: stoffen, mengsels of oplossingen van stoffen waaraan
werknemers bij de arbeid worden of kunnen worden blootgesteld die vanwege de eigenschappen van of de
omstandigheden waaronder die stoffen, mengsels of oplossingen voorkomen gevaar voor de veiligheid of
gezondheid kunnen opleveren. In het kader van de Arbowet heeft de werkgever een zorgplicht: hij moet de
gezondheid en veiligheid van werknemers die aan deze stoffen worden of kunnen worden blootgesteld via
doeltreffende maatregelen beschermen. De Arbowet verlangt dat de maatregelen in een bepaalde volgorde
worden genomen: eerst bronmaatregelen, als dat niet reëel mogelijk is collectieve maatregelen, vervolgens (als
collectieve maatregelen niet reëel mogelijk zijn of niet voldoende bescherming bieden) individuele maatregelen en
als uiterste middel persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor gevaarlijke stoffen betekend dit bijvoorbeeld:
- Bronmaatregelen: kan een gevaarlijke stof vervangen worden door een veiliger alternatief?
- Collectieve maatregelen: kan een afzuiginstallatie geplaatst worden?
- Individuele maatregelen: kan door taakroulatie de blootstelling van individuele werknemers beperkt worden?
- Persoonlijke beschermingsmiddelen: verstrek bijvoorbeeld geschikte handschoenen alsmede instructies hoe
deze gebruikt dienen te worden.
Om te kunnen bepalen of deze maatregelen nodig zijn, moet de werkgever bepalen welke risico’s verbonden zijn
aan de stoffen waarmee in het bedrijf gewerkt worden, en in hoeverre werknemers aan de stoffen worden
blootgesteld. Kortgezegd wordt aan deze Arboverplichting voldaan indien de werkgever:
- h eeft geïnventariseerd welke gevaarlijke stoffen gebruikt en gegenereerd worden in het bedrijf en de risico’s die
aan de stoffen verbonden zijn;
- in het kader van de RI&E de aard, mate en duur van de blootstelling aan deze stoffen beoordeeld heeft;
- doeltreffende maatregelen heeft getroffen ter voorkoming of beperking van deze blootstelling; en
- preventieve maatregelen getroffen zijn ter voorkoming van “ongewilde gebeurtenissen”: een plotselinge,
onvoorziene situatie, ongeval, voorval of noodsituatie die gevaar oplevert voor veiligheid en gezondheid van de
werknemer of zijn omgeving.
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Als werkgever heeft u dus te maken met twee verschillende wetgevingen die verplichtingen stellen rondom het
werken met gevaarlijke stoffen en mengsels: REACH en de Arbowetgeving.
Vanuit REACH worden leveranciers van stoffen verplicht gesteld te beoordelen hoe de stof veilig gebruikt kan worden
door eenieder in de keten. Iedere volgende speler in de keten (waaronder formuleerders) heeft de verplichting deze
informatie te gebruiken, en relevante informatie weer verder door te geven indien hij op zijn beurt de stof (al dan niet
verwerkt in een mengsel) doorverkoopt. Deze informatie loopt via Veiligheidsinformatiebladen, eventueel in combinatie
met blootstellingsscenario’s of SUMI’s.
Vanuit de Arbowetgeving kan deze informatie gezien worden als input voor de RI&E. Bij gebrek aan
blootstellingsscenario’s of SUMI’s dient de werkgever zelf te beoordelen hoe zijn werknemer bloot wordt gesteld aan
stoffen tijdens zijn werkzaamheden. Hij dient hierbij de informatie uit de 16 rubrieken van het Vib mee te nemen.
Zijn er blootstellingsscenario’s of SUMI’s aanwezig, is er al een blootstellingsbeoordeling door de leverancier(s)
uitgevoerd. Dit kan werk uit handen van de werkgever nemen, mits:
-H
 ij ervan verzekerd is dat de werkzaamheden volledig overeenkomen met de beschrijvingen in het
blootstellingsscenario of de SUMI;
- Hij de arbeidshygiënische strategie zelf in acht heeft genomen bij het bepalen van risicobeheersmaatregelen;
-H
 ij rekening heeft gehouden met overige situaties die van invloed kunnen zijn op de risico’s, bijvoorbeeld het werken
met meerdere producten tegelijk;
- Hij zich heeft voorbereid op noodgevallen met het product;
-H
 ij de werknemers op een begrijpelijke wijze op de hoogte stelt van de risico’s en de te nemen
risicobeheersmaatregelen, bijvoorbeeld via een Werkplekinstructiekaart (Wik); en
-H
 ij de werknemers voorzien heeft van de relevante voorgeschreven beschermingsmiddelen, eerstehulpmiddelen en/
of blusmiddelen.

Figuur 3: Management en gebruik van het Vib; stap 3.

31

Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad in de praktijk

Het voorbereiden op noodgevallen betekent in eerste instantie dat u ervoor zorgt dat (indien nodig), uw werknemers
direct kunnen beschikken over eerstehulpmiddelen, absorptiematerialen en de voorgeschreven blusmiddelen.
Daarnaast moet u ervoor zorgen dat een aantal zaken goed geregeld zijn. Indien bijvoorbeeld wordt voorgeschreven
dat bij ongevallen onmiddellijk een arts nodig is en u beschikt niet over een eigen bedrijfsarts zal u hier van te voren
met een externe dienst afspraken over moeten maken.

Figuur 4: Management en gebruik van het Vib; stap 4.
Ten slotte dient u er rekening mee te houden dat de werknemers of zijn vertegenwoordigers toegang moeten hebben
tot alle informatie uit het Vib.

3.3

Vib als informatiebron bij het creëren van veilige werkomstandigheden

Wanneer we spreken over veilig werken met chemische producten (stoffen of mengsels), bedoelen we dat de risico’s
tijdens het werken met de stof of het mengsel geminimaliseerd zijn.
Het risico is afhankelijk van een tweetal factoren: enerzijds het intrinsieke gevaar van een stof of mengsel en
anderzijds de kans op en mate van blootstelling aan dit intrinsieke gevaar. Het intrinsieke gevaar van een stof of
mengsel is een factor waar niets aan te veranderen valt. De factor blootstelling kan men wel beïnvloeden. Deze is
afhankelijk van hoe men als gebruiker omgaat met de stof of het mengsel.
Dit betekent dat u als werkgever goed in kaart moet brengen gedurende welke omstandigheden er een kans is dat uw
werknemer aan een stof of mengsel wordt blootgesteld. Zodra dat bekend is, dient u in het Vib te zoeken naar
geschikte maatregelen om de kans op blootstelling zo klein mogelijk te maken.
Indien het Vib bijvoorbeeld infrastructurele technische maatregelen voorschrijft, die nodig zijn om bepaalde
werkzaamheden veilig te kunnen verrichten dan bent u verplicht bent om deze te installeren.
Daarnaast worden er ook mogelijk persoonlijke beschermingsmiddelen gegeven, die kunnen helpen om de
blootstelling tot een minimum te beperken en daarmee het risico te verlagen.
Lukt het niet om het risico tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen, dan kunt u ook besluiten om – indien
mogelijk – een andere stof of een ander mengsel voor de werkzaamheden te kiezen.
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3.4

De Werkplekinstructiekaart (Wik)

U dient werknemers die op de werkvloer fysiek met een stof of mengsel in aanraking kunnen komen te informeren over
hoe ze veilig hiermee om kunnen gaan. Een geschikt instrument hiervoor is de Werkplekinstructiekaart (Wik). Hierin
moet de informatie staan die nodig is om veilig en gezond met de gevaarlijke stoffen te kunnen werken.
In een Wik wordt aangegeven wat uw werknemer moet doen om tijdens zijn normale bezigheden op de werkplek veilig
met het product te kunnen werken en wat te doen in het geval van een incident. De acties bij echt grote incidenten
(calamiteiten) dient de werknemer over te laten aan het management en hoeft niet in een Wik vermeld te worden.
De bedoeling van een Wik is dat deze beter leesbaar is dan een Vib en dat deze geschreven is naar de specifieke
werksituatie en de werknemer (zie kader).
Ongeschiktheid Vib als communicatie-instrument met werknemers
De informatie in een Vib is meestal erg technisch, met veel medische en chemische termen. Het Vib is dan ook
niet bedoeld als een communicatie-instrument voor de uiteindelijke gebruiker op de werkvloer. Deze is meer
gebaat bij duidelijke, heldere instructies van wat hij precies moet doen.
In het Vib staat vaak veel informatie die in eerste instantie van belang is voor de werkgever. Hij wordt geacht op
de juiste wijze met deze informatie om te gaan. Het zonder meer doorgeven van een Vib aan de werknemers kan
tot onveilige werkomstandigheden leiden. Dit omdat informatie niet begrepen wordt of omdat maatregelen niet
genomen (kunnen) worden.
In het Vib worden soms infrastructurele technische maatregelen voorgeschreven, die nodig zijn om bepaalde
werkzaamheden veilig te kunnen verrichten. Bijvoorbeeld het aanbrengen van een ventilatiesysteem. Het is niet de
werknemer die in zo’n geval mag beslissen of dergelijke maatregelen aangebracht kunnen worden. Het is een taak
van de werkgever om ervoor te zorgen dat hieraan uitvoering gegeven wordt. Of, als hij dit niet wil, over te
stappen op een ander product of andere werkwijze.
De informatie in de Wik dient uiteraard overeen te komen met die in het Vib, alleen op een veel begrijpelijkere manier,
bijvoorbeeld met duidelijke pictogrammen. De informatie die voor de gebruiker niet belangrijk is, is in de Wik
weggelaten. Dat maakt het een stuk overzichtelijker. Een Wik dient vooral in te gaan op de specifieke bedrijfssituatie
waarin de stof of het mengsel gebruikt wordt. Ook beschrijft de Wik waar en wanneer er bijvoorbeeld gebruikgemaakt
moet worden van persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, oogbescherming, ventilatie e.d.). Het is
raadzaam om in de Wik ook in het kort de gebruiksaanwijzing op te nemen (verdunning, dosering, werkmethode). Op
deze wijze heeft een werknemer alle informatie direct bij elkaar.
Vaak staat in een Wik ook hoe een werknemer het product moet opbergen of wat hij moet doen als hij iets heeft
gemorst, of als er een incident heeft plaatsgevonden (bijv. per ongeluk iets op de onbeschermde huid heeft gekregen).
Een Wik moet door u als werkgever (of in uw opdracht door een daarvoor gekwalificeerde medewerker) gemaakt.
Meestal kunt u daarvoor de gegevens die in het Vib staan gebruiken. Er hoeft niet altijd een Wik gemaakt te worden.
Met name in die situaties waar het geen gevaarlijk product betreft of er geen kans op blootstelling bestaat.
Werknemers kunnen u om een Wik (of Vib) over een bepaalde stof of mengsel vragen. U bent als werkgver altijd
verplicht om de relevante informatie die nodig is om veilig en gezond te werken met chemische producten op een voor
de werknemer begrijpelijke wijze te geven. Aan de andere kant is uw werknemer verplicht om de aanwijzingen in de
Wik of Vib op te volgen.
Het is raadzaam om ervoor te zorgen dat een Wik op de werkvloer aanwezig is. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld aan
de deur van de werkkast, of het maakt deel uit van het totale pakket van instructies die nodig zijn om bepaalde
handelingen met chemische producten te verrichten.
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3.5

De Wik als bedrijfsspecifiek communicatiemiddel

Omdat de Wik’s door een werkgever voor een specifieke werkplek gemaakt worden, zijn deze niet in alle bedrijven of
voor elke werkplek hetzelfde.
In figuur 5 is schematisch weergegeven welke informatie nodig is om een goede Wik te kunnen opstellen. Deze
informatie is enerzijds afkomstig van de werkgever die over informatie beschikt de werkzaamheden die onder de hem
bekende omstandigheden worden uitgevoerd. Anderzijds verstrekt de leverancier via het Vib informatie over de
gevaren van zijn product en mogelijke maatregelen om veilig met het product te kunnen werken. In de Wik zijn deze
twee informatiebronnen gecombineerd.

Figuur 5: Informatie nodig voor het Wik.
In tegenstelling tot een Vib is niet in REACH voorgeschreven hoe een Wik er moet uitzien. Ook de
Arbeidsomstandighedenwetgeving heeft hier geen voorschriften voor. De werkgever mag deze opstellen aan de hand
van eigen inzichten en de behoeften van zijn werknemers. Voor de duidelijkheid van de Wik hoeft hij hierin niet alles te
vermelden. Wel moet het voor een werknemer duidelijk zijn waar hij eventueel aanvullende instructies kan vinden.
De werkgever moet hierbij in acht nemen dat een Wik alleen doelmatig kan zijn als een werknemer regelmatig getraind
wordt in het veilig werken met stoffen en mengsels. Het lezen en begrijpen van een Wik kan een onderdeel van deze
training vormen. Het is wenselijk om deze trainingen regelmatig te herhalen. Elke werknemer moet in staat gesteld
worden deze trainingen te volgen. Aanwezigheidsregistratie (handtekening van trainer en werknemer, datum,
behandelde onderwerpen enz.) is raadzaam.
Een werkgever dient zich ervan te vergewissen dat de inhoud van een Wik duidelijk is. Het is raadzaam te controleren
of werknemers de instructies begrijpen alvorens met de werkzaamheden te beginnen. Indien werknemers de taal niet
machtig zijn, dan dient de werkgever voor een vertaling te zorgen. Het gebruik van pictogrammen kan hierbij uitkomst
bieden. Indien men een herziening van een Vib heeft ontvangen, is het raadzaam om te controleren of ook de Wik
aangepast dient te worden.
In vele gevallen kan een Wik met hetzelfde softwarepakket, dat ook gebruikt wordt voor het maken van
Veiligheidsinformatiebladen en gevaarsetiketten, vervaardigd worden. Men dient dan wel additioneel de juiste
werkplekgegevens, blootstellingsmogelijkheden en bedrijfsspecifieke informatie (bijv. noodtelefoonnummers) in te
voeren.
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3.6

Het Vib als hulpmiddel bij het uitvoeren van een risico-inventarisatie

Zoals eerder vermeld in 3.3 is het Vib een belangrijke informatiebron. Hierin staat informatie over de eigenschappen
en de (gezondheids)effecten van de gevaarlijke stof of mengsel en staan beschermingsmaatregelen vermeld. Deze
informatie moet gebruikt worden bij het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in het kader van de
Arbowet. Als er geen blootstellingsinformatie via een bijlage of SUMI wordt gegeven, is het tevens dé bron van
informatie voor het uitvoeren van een eigen blootstellingsbeoordeling. Volgens artikel 35 en artikel 37 uit REACH
moet u iets met de informatie uit het Vib doen; u moet deze informatie implementeren in uw
arbeidsomstandighedenbeleid en RI&E. U moet uw werknemers beschermen tegen en informeren over de gevaren en
risico’s van gevaarlijke stoffen. Deze informatie vindt u in het Vib.
Hoe past u de informatie uit het Vib toe?
Bij een RI&E moet u de risico’s inventariseren die tijdens de werkzaamheden kunnen voorkomen. Voor het werken met
gevaarlijke chemische stoffen en mengsels vindt u hierover bijvoorbeeld informatie in het Vib in de rubrieken
reactiviteit, eigenschappen en opslag, maar voornamelijk ook in eventuele blootstelingsscenario’s of SUMIs.
Als bijvoorbeeld in een productieproces verschillende gevaarlijke stoffen worden gebruikt, dan geven o.a. de rubrieken
9 en 10 uit de Vib’s (meer) informatie over brandbaarheid en mogelijke reactiviteit. Met deze informatie kan een
inschatting gemaakt worden of de stoffen in het proces ongewenste effecten kunnen veroorzaken, zodat vooraf de
juiste maatregelen genomen worden ter voorkoming van deze (ongewenste) reacties.
Indien er geen SUMI of blootstellingsscenario beschikbaar is, kunt u de informatie uit het Vib ook gebruiken bij het
uitvoeren van een eigen blootstellingsbeoordeling. De belangrijkste informatie hierover vindt u in rubriek 8, getiteld
“Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming”. In deze rubriek worden
beschermingsmaatregelen beschreven. Deze maatregelen moet men als gebruiker opvolgen om de blootstelling aan
de gevaarlijke stof onder de veilige norm te houden. Ook als er wél een SUMI of blootstellingsscenario beschikbaar is,
is rubriek 8 een belangrijke bron van informatie. Hier moet namelijk ook het specifieke type beschermingsmiddelen die
genomen
moeten worden, genoemd staan. Bijvoorbeeld van welk materiaal eventuele handschoenen moeten zijn gemaakt.
Het kan echter zijn dat de stof of het mengsel op een andere wijze wordt toegepast als in het Vib vermeld staat. Als
dit het geval is, dan heeft u vanuit REACH de verplichting om, als werkgever en gebruiker, dit aan de leverancier
melden. Hij kan dan het Vib aanpassen of informatie geven waarom een dergelijk gebruik niet geschikt is.
De beschermingsmaatregelen genoemd in een Vib zijn echter meestal de laatste stap in de zogenoemde arbeids
hygiënische strategie. Vaak betekent dit dat er voor persoonlijke beschermingsmiddelen gekozen wordt (bijv. adem
bescherming). Probeer dan altijd te kijken of vervanging van de stof of het mengsel mogelijk is, of neem collectieve
maatregelen zoals het plaatsten van afzuiging.
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3.7

Stappenplan voor het vertalen van informatie uit een Vib tot een veilige werkplek

Voor de meeste werkgevers is het werken met chemische producten niet de hoofdactiviteit. Dit geldt met name voor
eindgebruikers, bijvoorbeeld in de schilder- of schoonmaaksector. Het uitvoeren van een eigen
blootstellingsbeoordeling is dan vaak erg lastig. Bij het ontvangen van een Vib moet u zich dan ook eerst afvragen
welke informatie u nodig heeft om een veilige werkplek te creëren en welke informatie u vervolgens nog aan uw
werknemers dient door te geven. In Figuur 5 is reeds beschreven welke informatie u nodig heeft voor het opstellen van
een Wik.
In het onderstaande stappenplan wordt beschreven hoe u deze informatie (zie figuur 5) kunt verzamelen. In figuur 6
wordt schematisch aangegeven waar en daarnaast in welke rubrieken van het Vib de noodzakelijke informatie te
vinden is.

Figuur 5: Informatie nodig voor het Wik.
Onderstaand stappenplan geeft weer hoe er van een Vib van een gevaarlijke stof of mengsel, in combinatie met
eventuele SUMIs of blootstellingsscenario’s, werkplekinstructies opgesteld kunnen worden.
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Stap 1 Breng mogelijke blootstellingen door de handelingen en de aard van de werkplek in kaart.
Voordat u als werkgever opdracht geeft om bepaalde werkzaamheden te verrichten met een chemisch product (stof of
mengsel), dient u in eerste instantie de wijze waarop en de plaats waar ze uitgevoerd worden goed in kaart te
brengen. Op deze manier krijgt u inzicht hoe personen aan dit product blootgesteld kunnen worden. Bij werkzaam
heden moet u in dit geval denken aan de aard van de handelingen die verricht moeten worden. Worden bijvoorbeeld
de werkzaamheden met de hand of machinaal uitgevoerd? Wordt er gewerkt met een spuitbus?
Daarnaast moet u ook in kaart brengen hoe de werkplek eruitziet. Worden de handelingen binnen of buiten uit
gevoerd? Indien binnen, zijn er ventilatiemogelijkheden? Zijn er op deze werkplek speciale voorzieningen aangebracht
zoals nooddouches of een afzuiginstallatie?
Voorbeeld stap 1: inventariseren van werkzaamheden en werkplek
Het schoonmaken van de keuken in een bakkerij
Een medewerker van een bakkerij moet aan het eind van de werkdag ervoor zorgen dat de keuken weer schoon is
voor de volgende dag. Voor het voorbeeld gaan we er even vanuit dat hij één product gebruikt, Keukenreiniger X.
Het product is als gevaarlijk ingedeeld. Hieronder volgt als voorbeeld een schematisch overzicht van de situatie
en de werkplek – informatie de nodig is voor het inventariseren van de mogelijke risico’s.
A. Product

Keukenreiniger X

B. Gevaar

Irriterend voor huid en ogen, sensibiliserend voor de huid

C. Beschrijving werkplek

Keuken met aanrechten en verschillende keukenapparatuur.
Één deur naar verkoopruimte, kiepramen in drie overige wanden. Goede
algemene ventilatie mogelijk door openzetten deur en ramen. Temperatuur
werkplek gemiddeld 25°C.Gootsteen met kraanwater beschikbaar. Geen
afzuiginstallatie. Geen nooddouche of andere speciale voorzieningen.

D. Handelingen met product

1.	Koud kraanwater in een emmer brengen, vervolgens het product vanuit
een 5L jerrycan hierin overbrengen.
2.	Een microvezel doek met de hand dopen in de emmer, waarmee een
oppervlak of keukenapparaat wordt schoongemaakt.
3.	Met een dweil de vloer schoonmaken, regelmatig dweil in emmer
opnieuw bevochtigen.

E.	Mogelijke blootstellingen
tijdens handelingen

1. Blootstelling tijdens handeling 1
a. Zeer waarschijnlijk: geen.
b.	Mogelijk: Inademing van verdampt product. Contact met ogen/huid/
kleding na opspatten.
2. Blootstelling tijdens handeling 2
a. Zeer waarschijnlijk: Huidcontact via de handen.
b.	Mogelijk: Contact met ogen/huid/kleding na opspatten. Inademing van
verdampt product.
3. Blootstelling tijdens handeling 3
a. Zeer waarschijnlijk: geen.
b.	Mogelijk: Inademing van verdampt product. Contact met ogen/huid/
kleding na opspatten.

F. Overige gevaren

• Na dweilen natte vloer, risico tot uitglijden/vallen.
• Keukenapparatuur met scherpe onderdelen, risico voor snijwonden.
•	Keukenapparatuur met mogelijk hete onderdelen, risico voor brand
wonden.
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Stap 2 Stel vast of u het product mag gebruiken voor de door u beoogde toepassing.
Nadat u de mogelijke blootstellingen door de aard van de handelingen en de werkplek in kaart heeft gebracht, dient u
vast te stellen of en hoe er in uw situatie veilig met het product gewerkt kan worden. Om dit te kunnen bepalen heeft
u het Veiligheidsinformatieblad (Vib) van het product nodig. In rubriek 1 van het Vib - Identificatie van de stof of het
mengsel en de vennootschap/onderneming - kunt u in subrubriek 1.2 vinden of u de stof of het mengsel wel kan of
mag gebruiken voor de door u beoogde toepassing. In subrubriek 1.2 heeft de leverancier het ‘aanbevolen gebruik’ en
het ‘afgeraden gebruik’ vermeldt.
Als uw gebruik wordt afgeraden, dient u op zoek te gaan naar een andere stof of ander mengsel. Onder ‘aanbevolen
gebruik’ kan op verschillende manieren gebruiken worden beschreven. Dit kan door een algemene beschrijving van het
gebruik zelf (bijvoorbeeld ‘professionele schoonmaakhandelingen’), via gebruiksdescriptoren (bijvoorbeeld: PW
(professioneel), PC35 (was- en reinigingsmiddelen), PROC10 (met roller of kwast aanbrengen)), of via het specifiek
benoemen van SUMI-gebruiken aan de hand van een code (bijvoorbeeld: AISE_SUMI_8a.1.a.v1). In het laatste geval
kunt u in de SUMI zelf meer informatie vinden over het aanbevolen gebruik.
Controleer op basis van deze subrubriek of al uw voorziene toepassingen met het product (zie onderdeel D in het
voorbeeld) zijn meegenomen. Is dit niet het geval, kunt u met de leverancier te overleggen of deze bereid is om uw
gebruik alsnog op veiligheid te beoordelen. Ook kunt u besluiten om voor uw toepassing zelf een
veiligheidsbeoordeling te gaan uitvoeren. In dit geval dient u het Europees CHemicaliën Agentschap (ECHA) hiervan
in kennis te stellen. U mag het product pas gaan gebruiken nadat u hebt vastgesteld dat het product in uw toepassing
veilig te gebruiken is. Ten slotte kunt u ook overwegen om een alternatief voor de door u beoogde toepassing te gaan
zoeken.
Indien één van de door u voorziene handelingen met het product in subrubriek 1.2 genoemd worden onder ‘afgeraden
gebruik’, dient u er direct voor te zorgen dat het product op die manier ook niet gebruikt wordt.
Als u heeft vastgesteld dat de toepassingen van het product zijn beoordeeld, gaat u verder naar stap 3.

Stap 3 Verzamel product- en gebruiksinformatie
Vervolgens is het van belang dat u alle informatie die nodig is voor het werken met het product gaat verzamelen. In
figuur 8 is schematisch weergegeven waar u in het Vib product- en gebruiksinformatie kunt vinden.
Figuur 8: Product- en gebruiksinformatie.

Voor alle toepassingen van het product waar in Rubriek 1 van het Vib een SUMI-code vermeldt staat, dient u die
SUMI documenten te verzamelen. Als de relevante SUMI niet zijn toegevoegd als bijlage, kunt u ze vaak ook gratis
downloaden van bepaalde websites. In een SUMI staat de belangrijkste product- en gebruiksinformatie samengevat,
en wordt er verwezen naar onderdelen van het Vib waar nog overige informatie verzameld moet worden.
Indien het om een stof gaat en het Vib een bijlage met blootstellingsscenario’s bevat, dient u de blootstellings
scenario’s die met uw gebruik overeenkomen te verzamelen.
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Controleer altijd alle informatie in een SUMI of blootstellingsscenario. De volgende gegevens zullen echter vrijwel
altijd vermeld worden, en zijn in deze verzamelstap van groot belang:
- Een beschrijving van het gebruik (al dan niet via gebruiksdescriptoren)
- De maximale gebruiksduur
- Het gebruik van eventuele collectieve maatregelen, zoals afzuiginstallaties of mate van algemene ventilatie
- Het gebruik van eventuele persoonlijke beschermingsmiddelen
Mogelijk is er ook andere informatie te vinden, bijvoorbeeld de grootte of temperatuur van de ruimte waarvoor het
gebruik als veilig is beoordeeld. Indien er persoonlijke beschermingsmiddelen worden voorgeschreven is het vrijwel
altijd nodig om rubriek 8 van het Vib te raadplegen over het specifieke type beschermingsmiddelen die nodig zijn.
Indien er géén SUMI of blootstellingsscenario beschikbaar is, moet de informatie uit het Vib zelf verzameld worden.
De volgende rubrieken in het Vib zijn voor veilige werkomstandigheden het meest van belang.
In rubriek 1 van het Vib – Identificatie van de stof of het mengsel en de vennootschap/onderneming – vindt u in
subrubriek 1.3 de handelsnaam van het product en de gegevens van de fabrikant (naam, adres, telefoon enz.).
Het telefoonnummer voor noodgevallen dat bij ongelukken met een stof of mengsel onmiddellijk gebeld kan worden,
kunt u vinden in subrubriek 1.4. In deze rubriek vindt u ook de nummers van de Nationale vergiftigingeninformatie
centra. In Nederland is dat het Nationaal Vergiftigingen Centrum (NVIC) dat echter alleen gebeld mag worden door
professionele hulpverleners.
In rubriek 3 van het Vib – Samenstelling en informatie over de bestanddelen – vindt u meer informatie over de
chemische identiteit en zuiverheid van de stof. Indien het product een mengsel betreft, wordt in deze rubriek informatie
over de samenstelling gegeven. Volgens de REACH-Verordening moeten alle stoffen die als ‘gevaarlijk’ worden
beschouwd worden vermeld, wanneer ze in een bepaalde hoeveelheid in het product zitten. Voor sommige stoffen
geldt dat vanaf een concentratie van 1%, en voor andere vanaf 0,1% (dit is afhankelijk van de ernst van het gevaar).
Lang niet alle stoffen hoeven dus op het Vib te worden vermeld. Van de stoffen die wel worden vermeld, staat ook het
gehalte aangegeven. De stoffen die niet worden vermeld zijn ofwel ongevaarlijk, ofwel aanwezig in hele lage
concentraties.
In rubriek 15 van het Vib – Wettelijk verplichte informatie – vindt u informatie over zowel nationale als Europese
regelgeving die mogelijkerwijs voor u van belang kan zijn.
In een Vib bestemd voor de Nederlandse markt kunt u (indien van toepassing) hier informatie vinden over de
Nederlandse Emissierichtlijn (NeR), de Algemene beoordelingsmethodiek Water (ABM) en de SZW-lijst van
kankerverwekkende, mutagene, en voor de voortplanting giftige stoffen.
Mocht het van belang zijn, dan worden in deze rubriek ook relevante Europese bepalingen inzake veiligheid,
gezondheid en milieu vermeld; bijvoorbeeld informatie over Seveso-categorieën, informatie dat vanuit de
Detergentenverordening verplicht is, het voorkomen op de lijst van kandidaatstoffen voor autorisatie, autorisatieplicht,
beperkende maatregelen enzovoort.
Wanneer een chemischeveiligheidsbeoordeling aan een stof (al dan niet verwerkt in een mengsel) is uitgevoerd, dan
staat dat vermeld in subrubriek 15.2.
In rubriek 16 van het Vib – Overige informatie – vindt u de betekenis van de in het Vib gebruikte afkortingen. Mocht
voor het werken met het product een bepaalde training vereist zijn, dan wordt dat eveneens in deze rubriek vermeld. U
dient er rekening mee te houden dat dit soort adviezen die de leverancier verstrekt voor u een dwingend karakter
hebben (zie hiervoor hoofdstuk 3.1).
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Stap 4 Verzamel gevaarsinformatie
In figuur 9 is schematisch weergegeven waar u in het Vib gevaarsinformatie kunt vinden.
Figuur 9: Gevaarsinformatie.

In rubriek 2 van het Vib – Identificatie van de gevaren – vindt u in welke gevaarscategoriën de stof of het mengsel is
ingedeeld. De informatie in deze rubriek dient in overeenstemming te zijn met de informatie op het gevaarsetiket van
het product. Dit moet dus ook gecontroleerd worden bij het in ontvangst nemen van het product.
In het geval u in stap 3 heeft vastgesteld dat voor al uw gebruiken een SUMI of blootstellingsscenario van toepassing
is, ga dan na het vaststellen van de gevaarsinformatie uit deze rubriek naar stap 7.
In rubriek 9 van het Vib – Fysische en chemische eigenschappen – worden de belangrijkste eigenschappen van de
stof of het mengsel vermeld. Hier vindt u informatie over de fysische toestand, de pH, kleur en geur van het product.
Indien dit voor u van belang is, vindt u hier een groot aantal fysische parameters zoals vlampunt, oplosbaarheid en
verdampingssnelheid. Mocht het voor het product (stof/mengsel) van belang zijn, dan vindt u hier ook de
eigenschappen van explosieve atmosferen (mengsels) als basis voor alle preventieve en beschermende maatregelen
voor explosies; bijvoorbeeld voor gassen en dampen de bovenste en onderste explosiegrens, explosiegroep,
zelfontbrandingstemperatuur, maximale explosiedruk en voor stofwolken eigenschappen als de onderste explosiegrens
van stofwolken, stofexplosieklasse, bulkdichtheid, zuurstofgrensconcentratie enzovoort.
In rubriek 10 van het Vib – Stabiliteit en reactiviteit – kunt u antwoord vinden op vragen of er gevaarlijke situaties bij
het gebruik kunnen ontstaan zoals:
- Kan er bij het gebruik van het product sprake zijn van een gevaarlijke exotherme reactie?
-	Is er een mogelijke implicatie voor de veiligheid door een verandering in fysisch voorkomen van de stof of het
mengsel?
- Kunnen er gevaarlijke ontledingsproducten gevormd worden in contact met water?
- Kan het product ontleden in mogelijke onstabiele producten?
- Kunnen er gevaarlijke ontledingsproducten voor mens of milieu ontstaan?
- Wat gebeurt er bij een verhoogde temperatuur of druk?
Antwoorden op deze vragen kunt u vinden in de diverse subrubrieken van deze rubriek. Zo vindt u in subrubriek 10.1
de reactiviteitgevaren van het product (de stof of het mengsel) beschreven. In 10.2 kunt u vinden hoe stabiel het
product is. In 10.3 kunt u vinden of het product onder bepaalde omstandigheden kan reageren of polymeriseren
waarbij gevaarlijke situaties ontstaan. Daarnaast wordt in respectievelijk 10.5 en 10.6 beschreven welke materialen
chemisch op het product kunnen inwerken en of er gevaarlijke ontledingsproducten kunnen ontstaan. Verreweg de
belangrijkste subrubriek voor de gebruiker is 10.4 waarin vermeld staat hoe u een ongewenste gevaarlijke situatie ten
gevolge van instabiliteit of reacties kunt vermijden.
In rubriek 11 van het Vib – Toxicologische informatie – wordt dieper ingegaan op de gezondheidseffecten van het
product. Deze rubriek beschrijft de onderbouwing van de gezondheidseffecten zoals deze zijn samengevat in de
gevaarsindeling van het product die vermeld staat op het gevaarsetiket en in rubriek 2. Veelal kunt u als werkgever
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niet veel met deze rubriek. Die is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor gebruik door medici, professionals inzake
veiligheid en gezondheid op het werk en toxicologen.
In rubriek 12 van het Vib – Ecologische informatie – wordt informatie gegeven over wat er kan gebeuren wanneer het
product (een stof of de stoffen in het mengsel) vrijkomt in het milieu. Ook voor deze rubriek geldt dat u als werkgever
vaak niet veel kunt met deze rubriek. Die is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor milieudeskundigen. Voor hen kan de
informatie nuttig zijn bij het reageren op lozingen en bij het evalueren van de beste manier om het afval te verwerken.
In subrubriek 12.1 vindt u hoe toxisch de stof of stoffen in het mengsel voor het milieu zijn; in 12.2 en 12.3 wordt
respectievelijk vermeld of de stof of stoffen in het mengsel al dan niet afbreekbaar zijn of dat er sprake kan zijn van
opeenhoping in het milieu (bioaccumulatie).

Stap 5

Onderzoek hoe u de blootstelling aan het product kunt verminderen met behulp van veiligheidsinstructies.

In stap 4 hebt u informatie verzameld over de mogelijke intrinsieke gevaren van het product. Of uw werknemers aan
deze gevaren worden blootgesteld en de mate waarin, hangt af van de wijze waarop er met het product gewerkt
wordt. In het Vib worden door de leverancier diverse adviezen gegeven over hoe veilig met het product om te gaan.
Dat wil zeggen, de blootstelling zo veel mogelijk kan beperken. In figuur 10 is schematisch weergegeven waar u in het
Vib informatie kunt vinden over preventie van de blootstelling door het goed naleven van de in deze rubrieken
vermelde veiligheidsinstructies.

Figuur 10: Informatie over beperking van de blootstelling.
Als werkgever dient u zich ervan bewust te zijn dat de adviezen in een Vib niet vrijblijvend zijn. U dient ervoor te
zorgen dat de in het Vib voorgestelde instructies om veilig met het product te werken worden opgevolgd. Het is van
groot
belang dat u de werknemers goed over de in het Vib verstrekte adviezen over het veilig werken met een product
informeert. U kunt dit doen via de Wik en/of door middel van een opleiding.
In rubriek 7 van het Vib – Hantering en opslag – wordt advies gegeven over hoe men het product in de praktijk op een
veilige wijze kan hanteren. De nadruk ligt hierbij op procedurele voorzorgsmaatregelen die passend zijn voor het
geïdentificeerde gebruik waarnaar in subrubriek 1.2 is verwezen. Tevens is hierbij rekening gehouden met de unieke
eigenschappen van het product.
In Subrubriek 7.1 worden voorzorgsmaatregelen (procedures) beschreven die een werknemer in staat stellen om een
product veilig te hanteren, d.w.z. te voorkomen dat hij onnodig aan het product blootgesteld wordt. Er worden in 7.1
zowel specifieke aanbevelingen als adviezen over de arbeidshygiëne gegeven. Denk in het eerste geval aan maat
regelen ter voorkoming van brand of van aerosol- en stofvorming; hoe te vermijden dat het product met een ander
product gaat reageren; hoe te voorkomen dat het product in het milieu terechtkomt enzovoort.
Arbeidshygiënische adviezen kunnen bijvoorbeeld zijn: niet eten, drinken of roken op plaatsen waar wordt gewerkt, na
gebruik handen wassen, en verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken alvorens ruimten te betreden waar
wordt gegeten.
De adviezen die betrekking hebben op een specifiek eindgebruik (zoals gedefinieerd in subrubriek 1.2) worden
beschreven in subrubriek 7.3. Als het Vib een bijlage bevat, kan het zijn dat er hier naar een specifiek
blootstellingsscenario wordt verwezen. Mochten er binnen uw industriesector richtsnoeren over een veilig gebruik zijn
opgesteld, kan het ook zijn dat hiernaar verwezen wordt.
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In rubriek 13 van het Vib – Instructies voor verwijdering – worden adviezen gegeven voor een passend afvalbeheer
voor zowel het product (stof of het mengsel) als de verpakking. Het advies is afgesteld aan de nationale vereisten met
betrekking tot. afvalbeheer. Mochten er speciale fysische of chemische eigenschappen zijn waarmee rekening
gehouden dient te worden of indien er speciale voorzorgsmaatregelen nodig zijn, dan worden ze in deze rubriek
gegeven. U dient deze informatie dan wel te melden aan de afvalverwerker.

Stap 6

Onderzoek verder risicoreducerende maatregelen om de blootstelling te verminderen.

In stap 5 hebt u vastgesteld welke instructies nageleefd moeten worden om de blootstelling aan de intrinsieke
gevaren van het product zo veel mogelijk te beperken. Mocht er desondanks nog steeds sprake zijn van mogelijke
blootstelling aan het product, dan worden er in rubriek 8 van het Vib – Maatregelen ter beheersing van blootstelling/
persoonlijke bescherming – diverse risicoreducerende maatregelen beschreven (figuur 11).

Figuur 11: Informatie over mogelijke verdere risicoreducerende maatregelen.
In het geval er voor stoffen nationale grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling bestaan van de stof of de stoffen
in het mengsel, dan vindt u deze in subrubriek 8.1. Aan de hand van rubriek 3 kunt u zien welke stof of stoffen in uw
product aanwezig zijn. Zijn er grenswaarden opgesteld, dan zullen deze in subrubriek 8.1 vermeld staan met dezelfde
naam als in rubriek 3. Tevens worden er in deze subrubriek voor stoffen diverse controleparameters voor diverse
gebruiksomstandigheden gegeven. Dit zijn de zogenaamde DNEL’s dat staat voor «afgeleide dosis zonder effect»
(derived no-effect level, DNEL, zie ook het kadertekst). Deze waardenmoeten het mogelijk maken om, indien nodig,
de blootstelling te monitoren. U dient er voor te zorgen dat u, al dan niet met de nodige beheersmaatregelen onder
deze waarden blijft. Mochten er specifieke monitoringprocedures voor een stof bestaan, dan zijn deze hier vermeld.
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Verband tussen DNEL in het Vib en de Nederlandse wettelijke grenswaarde
Volgens REACH moet een registrant van een stof een zogenaamde derived no-effect level (DNEL) hiervoor
bepalen. Deze waarden is ten behoeve van de beheersing van de risico›s voor de menselijke gezondheid. De
DNEL is een gezondheidskundige waarde, die wordt bepaald aan de hand van reeds bekende informatie en
eventuele aanvullende testen. Het is ook mogelijk dat er meerdere DNEL’s voor een stof beschikbaar zijn,
bijvoorbeeld voor verschillende blootstellingsroutes of voor verschillende doelgroepen. De voorgeschreven testen
zijn fhankelijk van de hoeveelheid die geregistreerd wordt. Voor stoffen die geregistreerd worden voor minder dan
10 ton/jr per registrant hoeft geen DNEL te worden afgeleid (wanneer de toxicologische data bekend zijn wordt
soms ook voor deze stoffen een DNEL afgeleid). Voor degene die de stof op de markt brengt dient de DNEL
(zowel voor acute als voor herhaalde blootstelling) als referentiewaarde voor de afleiding van de risicobeheers
maatregelen. De risicokarakterisering in het chemischeveiligheidsrapport vergelijkt de blootstelling tijdens het
gebruik met de vastgestelde DNEL. Als de DNEL niet wordt overschreden, is er in het kader van het
chemischeveiligheidsrapport geen risico voor de menselijke gezondheid en zijn geen verdere risicobeheers
maatregelen nodig. Voor arbeidsomstandigheden voldoet echter een DNEL niet altijd.
Als het niet mogelijk is om een DNEL te bepalen (bijvoorbeeld omdat er geen veilige drempelwaarde bestaat,
zoals bij bepaalde kankerverwekkende stoffen), moet dit duidelijk worden vermeld en gemotiveerd. Voor stoffen
waarvoor geen DNEL kan worden vastgesteld, is een kwalitatieve beoordeling nodig van de gezondheidseffecten
door de leverancier. In de handleiding van de ECHA15 wordt deze verplichting nader ingevuld met behulp van de
DMEL (derived minimal effect level; afgeleide dosis met minimaal effect). Over de afleiding hiervan bestaat echter
nog veel discussie. Naast de DNEL kent REACH ook de PNEC (predicted no-effect concentration, voorspelde
concentratie zonder effect). Deze geeft aan bij welke concentratie
geen effect voor het milieu te verwachten is.
De Arboregelgeving gaat uit van wettelijke grenswaarden. Wanneer de blootstelling onder de grenswaarde blijft,
is het veilig. Voor genotoxische kankerverwekkende stoffen, waarvoor geen veilige waarde is vast te stellen, geldt
echter een uitzondering: daar moet de blootstelling tot een zo laag mogelijk niveau onder de grenswaarde worden
teruggebracht. De grenswaarde is hier namelijk geen veilige waarde van de blootstelling, maar een waarde met
een bepaald ‘geaccepteerd’ risico (aantal sterfgevallen extra door blootstelling aan de stof). Voor een aantal
stoffen is een publieke grenswaarde vastgesteld door de overheid. De publieke grenswaarden zijn terug te vinden
in de databank van de SER 16. Voor andere stoffen moet de gebruiker zelf een grenswaarde afleiden (private
grenswaarde). De overheid hanteert de volgende hierarchie voor het gebruik van grenswaarden:
1.
2.
3.
4.

Wettelijke grenswaarde (SER-database)
DNEL vanuit het Vib
Overige grenswaarden (bijv. branche-grenswaarden, buitenlandse grenswaarden)
Kick-off grenswaarden17

Ten slotte: de Nederlandse wettelijke grenswaarden voor de werkplek zijn juridisch bindend voor de werkgever.
De DNEL uit REACH is alleen indirect bindend: een gebruiker moet de risicobeheersmaatregelen uit het
blootstellingsscenario toepassen (of vergelijkbare maatregelen treffen), waarbij het blootstellingsscenario zodanig
wordt vastgesteld dat de blootstelling onder de DNEL blijft. REACH verplicht tot het nemen van passende
maatregelen om de risico’s afdoende te beheersen. Blootstelling boven de DNEL kan een risico vormen.

 ichtsnoer voor het samenstellen van veiligheidsinformatiebladen; ECHA-2011-G-08-NL;
R
zie echa.europa.eu/nl/
16
www.ser.nl/nl/themas/arbeidsomstandigheden/grenswaarden/overzicht-cas-nummers.aspx
17
www.dohsbase.nl/wp-content/uploads/2014/12/Proposed-kick-off-values-2014-revision.pdf
15
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In subrubriek 8.2 worden er maatregelen ter beheersing van blootstelling beschreven. In eerste instantie dient u te
kijken naar passende technische maatregelen die verband houden met uw (in rubriek 1 geïdentificeerde gebruik) van
het product (stof of mengsel). Welke maatregelen voor u van toepassing zijn, kunt u het best beoordelen aan de hand
van u in stap 1 gemaakte blootstellingsanalyse.
Als werkgever dient u zich ervan bewust te zijn dat de adviezen in een Vib niet vrijblijvend zijn. U dient ervoor te
zorgen dat de in het Vib voorgestelde maatregelen worden opgevolgd. Indien u technische maatregelen moet treffen,
dan dient u ervoor te zorgen dat hieraan op een of andere wijze invulling gegeven wordt.
Mocht het ondanks technische maatregelen niet voldoende zijn om de blootstelling aan het intrinsieke gevaar
voldoende te beperken, dan kunt u bestuderen of, en zo ja welke, persoonlijke beschermingsmiddelen uitkomst kunnen
bieden.
In subrubriek 8.2 worden de nodige risicobeheersingsmaatregelen beschreven die het veilig werken met een product
mogelijk moeten maken. Zo vindt u hier of een werknemer persoonlijke beschermingsmiddelen nodig heeft bij gebruik
van het product. Bijvoorbeeld of hij handschoenen aan moet doen, of een veiligheidsbril op moet zetten. Daarnaast
worden ook de specificaties gegeven van de diverse persoonlijke beschermingsmiddelen. Bijvoorbeeld
neopreenhandschoenen met een dikte van X en een doorbraaktijd van minimaal Y min.
Als werkgever dient u ervoor te zorgen dat, indien deze beschermingsmiddelen voorgeschreven worden, deze op de
werkplek aanwezig zijn. U dient hierbij de voorgeschreven specificaties van de middelen in acht te nemen.
Indien er geen SUMI of blootstellingsscenario beschikbaar is, kunt u er niet vanuit gaan dat er voor uw specifieke
gebruik een blootstellingsbeoordeling heeft plaatsgevonden. U moet in veel gevallen na deze stap uw eigen
blootstellingsbeoordeling uit te voeren om te bepalen of het gebruik wel veilig is voor uw werknemer. Er zijn
verschillende blootstellingsmodellen beschikbaar die u hierbij kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan de Targetted Risk
Assessment (TRA) tool van de European Center on Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals (ECETOC). Ook de
website www.zelfinspectietool.nl geeft meer informatie.

Stap 7 Transport en opslag van het product
In het Vib wordt ook informatie gegeven hoe u het product veilig kan opslaan en vervoeren. U dient hierbij rekening te
houden met het feit dat deze informatie (maatregelen en adviezen) wordt verstrekt met het oogmerk dat grote
hoeveelheden van het product worden opgeslagen of getransporteerd. In de praktijk hebben eindgebruikers vaak maar
een beperkte hoeveelheid van het product in huis. U dient dan ook goed na te gaan welke maatregelen of adviezen
voor u van belang zijn.
In rubriek 7 van het Vib – Hantering en opslag – wordt in subrubriek 7.2 advies gegeven over hoe men het product in
de praktijk op een veilige wijze kan opslaan. Hier kunt u onder andere vinden met welke stoffen en mengsels het
product niet samen mag worden opgeslagen. Tevens kunt u in deze subrubriek technische maatregelen vinden zoals
ventilatie- of temperatuureisen waar u rekening mee moet houden.
In rubriek 14 van het Vib – Informatie met betrekking tot vervoer – vindt u essentiële informatie over de classificatie
van het product (stof of mengsel) voor het vervoer over de weg, per spoor, over zee, via de binnenwateren of via de
lucht. Wanneer er geen informatie beschikbaar is, of deze niet relevant is, dan zal dat hier ook vermeld staan.
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Stap 8 Informatie over wat te doen bij calamiteiten en ongelukken
Ondanks alle maatregelen die u in de vorige stappen getroffen hebt, is het altijd mogelijk dat werknemers of het milieu
door een ongeluk blootgesteld worden aan het product.
In rubriek 4 van het Vib – Eerstehulpmaatregelen – zijn voor de verschillende manieren van blootstelling (ogen, huid,
inademing, oraal) in het kort de symptomen en eventuele acute effecten beschreven. Vermeld wordt hierbij, afhankelijk
van de wijze van blootstelling, welke eerstehulpmaatregelen u kunt verrichten.
Daarnaast kunt u in rubriek 4 antwoord op twee belangrijke vragen vinden:
1.	Is er naast de normale eerstehulpmaatregelen onmiddellijke medische verzorging door een dokter nodig of
wenselijk?Zo ja, dan dient u de arts het Vib of de relevante informatie uit dit blad ter beschikking te stellen.
2.	Is de aanwezigheid van speciale voorzieningen, zoals oogdouches, wasplaatsen en zogenoemde gasmaskers,
noodzakelijk voor specifieke en onmiddellijke verzorging op de werkplek? Zo ja, dan moet u ervoor zorgen dat
deze voorzieningen op de werkplek aanwezig zijn.
Het voorbereiden op noodgevallen betekent dat u, als werkgever, er in eerste instantie voor zorgt dat indien nodig uw
werknemers direct kunnen beschikken over eerstehulpmiddelen. Daarnaast moet u er voor zorgen dat een aantal zaken
goed geregeld zijn. Indien bijvoorbeeld vraag 1 met Ja beantwoord kan worden, dan moet u ervoor zorgen dat bij
ongevallen onmiddellijk een arts beschikbaar is. Indien u niet beschikt over een eigen bedrijfsarts zal u van te voren
met een externe dienst hierover afspraken moeten maken (zie ook figuur 4). Voor het merendeel van de producten die
in de professionele schoonmaakbranche gewerkt wordt, zullen deze maatregelen echter niet nodig zijn.
In rubriek 5 van het Vib – Brandbestrijdingsmaatregelen – zijn voorschriften opgenomen voor de bestrijding van een
brand die veroorzaakt wordt of in de nabijheid is van het product. U dient hierbij wel rekening te houden met het feit
dat deze informatie (maatregelen en adviezen) wordt verstrekt met het oogmerk dat grote hoeveelheden van het
product in brand kunnen staan. In subrubriek 5.1 vindt u informatie over geschikte en ongeschikte blusmiddelen.
Informatie over gevaren die door het product kunnen worden veroorzaakt, zoals gevaarlijke verbrandingsproducten die
zich vormen wanneer het product brandt, staan beschreven in subrubriek 5.2. Ten slotte kunt u in subrubriek 5.3 het
advies voor brandweerlieden vinden, bijvoorbeeld over beschermende maatregelen die bij de bluswerkzaamheden
moeten worden genomen. In rubriek 6 van het Vib – Maatregelen bij het ono pzettelijk vrijkomen van de stof of het
mengsel – zijn aanbevelingen opgenomen voor passende maatregelen om de schadelijke gevolgen voor mens en
milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken wanneer het product wordt geloosd, lekt of vrijkomt.Indien de
leverancier het nodig acht met betrekking tot de te nemen maatregelen, wordt in deze rubriek een onderscheid
gemaakt tussen grote en kleine lozingen. In subrubriek 6.1 staan de noodprocedures beschreven. U dient uw
werknemers via de Wik en/of via een opleiding hiervan op de hoogte te stellen. Tevens wordt hier vermeld of er
speciale uitrustingen of voorzieningen nodig zijn. Indien dat het geval is, dan moet u ervoor zorgen dat deze bij
calamiteiten daadwerkelijk aanwezig zijn. In subrubriek 6.2 vindt u adviezen over de te nemen maatregelen die moeten
voorkomen dat de stof in het milieu terechtkomt.Ten slotte vindt u in subrubriek 6.3 adviezen over hoe het vrijgekomen
product weer opgeruimd kan worden. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan eventuele neutralisatietechnieken,
adsorberende materialen en reinigingstechnieken. Als werkgever dient u ervoor te zorgen dat indien er bijvoorbeeld
speciale blusmiddelen, neutralisatie- of adsorberende materialen voorgeschreven worden, deze op de werkplek
aanwezig zijn. U dient hierbij tevens de voorgeschreven specificaties van de middelen in acht te nemen.
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Stap 9 Stel werkplekinstructies op voor het product
Aan de hand van de geïnventariseerde risico’s van de werkplek en het product heeft u in de vorige stappen kunnen
bepalen hoe deze risico’s beperkt kunnen worden, en welke procedures toegepast moeten worden om veilig te
kunnen werken.
Belangrijk is dat de werknemers deze procedures begrijpen. U dient daarom deze procedures op eenvoudige wijze
aan uw werknemers door te geven. Een handig instrument hiervoor is de werkplekinstructiekaart (Wik). Bij het
opstellen hiervan moet u nagaan of een werknemer na het lezen van de Wik ten minste de volgende vragen kan
beantwoorden.
1. Wat is de (handels)naam van het product waarmee ik ga werken?
2. Wat zijn de gevaren en risico’s van het product?
3. Hoe kan ik blootstelling aan de gevaren van het product voorkomen of beperken?
4. Op welke manier kan ik de risico’s zo klein mogelijk houden?
5. Welke persoonlijke beschermingsmiddelen zijn nodig (welk type handschoenen, veiligheidsbril enz.)?
6.	Is er EHBO-informatie (wat kan ik zelf doen, wie zijn de gediplomeerde EHBO’ers en waar en hoe kan ik ze
bereiken)?
7. Hoe moet een gelekt of gemorst product op een veilige en verantwoorde manier worden opgeruimd?
8.	Hoe moet het product worden opgeslagen (gelden er bepaalde veiligheidsvoorzieningen, zoals het niet bij elkaar
plaatsen van bepaalde producten)?
9.	Wat moet ik doen in geval van een ongeluk of brand? Is er een noodplan aanwezig? Welke blusmiddelen kan ik
gebruiken? Indien er met machines gewerkt wordt, welke knoppen moet ik op UIT zetten?
10. Wat zijn de noodtelefoonnummers (intern) in geval van een foutieve handeling, een ongeluk, een ongeval of brand?
11. Heb ik nog een actuele versie van de Wik?
12. Waar kan ik eventueel aanvullende instructies vinden?
Tevens is het van belang dat u de werknemer niet onnodig veel informatie voorschotelt indien de werknemer daar in
zijn dagelijkse werkzaamheden niet mee temaken krijgt. Bijvoorbeeld: is de werknemer niet met het te gebruiken
product de openbare weg opgaat, is er geen informatie nodig over het transport.
Einde van het stappenplan
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4 Handleiding voor
het zelf opstellen
van een Veiligheids
informatieblad
4.1

Introductie

Deze handleiding is bedoeld als een aanzet om een goed, consistent en voor de directe gebruikers begrijpelijk Vib op
te stellen. Omdat de wijze van het samenstellen van een Vib sterk zal afhangen van de heersende bedrijfs- en
marktcultuur van elke branche en/of elk individueel bedrijf, moet deze handleiding niet worden gezien als bindend. De
adviezen en zinnen die in deze handleiding bij elke rubriek gegeven worden, kunnen echter wel overgenomen worden.
Het Vib bestaat uit zestien rubrieken, waarvan de titels in de REACH-Verordening voorgeschreven zijn. In Bijlage 1
vindt u een overzicht van alle rubrieken, met een korte toelichting over de inhoud van de verschillende sub-rubrieken.
Over het algemeen bevat elke titel een aantal subtitels. De noodzaak en/of wenselijkheid voor informatie achter deze
subtitels kan per subtitel en per product verschillen.”
Voorgeschreven is, in algemene zin, dat het Vib adequate informatie moet omvatten met betrekking tot:
- de identiteit van de stof of het mengsel;
-	de aan de stof of het mengsel verbonden gevaren voor de veiligheid en de gezondheid van de betrokken
werknemers;
- de aan de stof of het mengsel verbonden gevaren voor het milieu;
- de wijze waarop de in rubriek 2 en 3 genoemde gevaren zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen of beperkt.
Vanuit de REACH-Verordening is het vermelden van de titels van de zestien rubrieken en de subtitels zonder meer
verplicht. De gekozen subtitels zijn gebaseerd op Bijlage II van de REACH-Verordening getiteld ‘Voorschriften voor de
samenstelling van Veiligheidsinformatiebladen’. In de praktijk komt het erop neer dat zowel de ontvangers van het Vib
als de handhavers in deze subtitels informatie mogen verwachten.
Ten slotte: uitgangspunt van dit hoofdstuk is de tekst van Bijlage II van de REACH-Verordening (laatste wijziging in
Verordening (EU) 2015/83018). De exacte tekst van Bijlage II van de REACH-Verordening wordt in een kader bij elke
rubriek vermeld. Bijlage II bevat de voorschriften voor een Vib dat overeenkomstig artikel 31 voor een stof of mengsel
wordt verstrekt. In bijlage 2 (zie kader) wordt een toelichting op het in REACH gestelde doel van het Vib gegeven.
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Bijlage II
Voorschriften voor de samenstelling van Veiligheidsinformatiebladen
0.1.
0.1.1.
		
0.1.2.
		
		
		

Inleiding
Deze bijlage bevat de voorschriften die de leverancier moet naleven bij de samenstelling van een veilig
heidsinformatieblad dat overeenkomstig artikel 31 voor een stof of een mengsel wordt verstrekt.
De informatie die in het veiligheidsinformatieblad wordt gegeven moet overeenkomen met de informatie in
het chemischeveiligheidsrapport, indien dat vereist is. Als een chemischeveiligheidsrapport is opgesteld,
wordt/worden het/de desbetreffende blootstellingsscenario(‘s) als bijlage bij het veiligheidsinformatieblad
gevoegd.

0.2.
Algemene voorschriften voor de samenstelling van een Veiligheidsinformatieblad
0.2.1. 	Het veiligheidsinformatieblad moet het gebruikers mogelijk maken de nodige maatregelen te nemen voor
de bescherming van de gezondheid en de veiligheid op het werk en de bescherming van het milieu. De
opsteller van het veiligheidsinformatieblad moet er rekening mee houden dat een veiligheidsinformatieblad
zijn publiek moet voorlichten over de gevaren van een stof of mengsel en informatie moet verstrekken over
hoe de stof of het mengsel veilig kan worden opgeslagen, gehanteerd en verwijderd.
0.2.2. 	De informatie die in veiligheidsinformatiebladen wordt verstrekt, moet ook voldoen aan de voorschriften
van Richtlijn 98/24/EG. Het veiligheidsinformatieblad moet met name werkgevers in staat stellen na te
gaan of er gevaarlijke chemische agentia op de werkplek aanwezig zijn en de eventuele risico’s van het
gebruik ervan voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te beoordelen.
0.2.3. 	De informatie in het veiligheidsinformatieblad moet duidelijk en beknopt zijn. Het veiligheidsinformatieblad
moet worden opgesteld door een bevoegde persoon, die rekening houdt met de specifieke behoeften en
kennis van het gebruikerspubliek, voor zover die bekend zijn. Leveranciers van stoffen en mengsels
moeten ervoor zorgen dat die bevoegde personen de juiste opleiding, en ook bijscholing, krijgen.
0.2.4. 	In het veiligheidsinformatieblad moet eenvoudige, duidelijke en precieze taal worden gebruikt en moeten
jargon, acroniemen en afkortingen worden vermeden. Vermeldingen zoals „kan gevaarlijk zijn”, „geen
gevolgen voor de gezondheid”, „veilig in de meeste gebruiksomstandigheden” of „ongevaarlijk”, andere
vermeldingen die erop wijzen dat de stof of het mengsel ongevaarlijk is of andere vermeldingen die niet in
overeenstemming zijn met de indeling van die stof of dat mengsel, mogen niet worden gebruikt.
0.2.5.	
Op de eerste bladzijde moet de datum worden vermeld waarop het veiligheidsinformatieblad werd
samengesteld. Wanneer een veiligheidsinformatieblad werd herzien en een nieuwe herziene versie aan de
ontvangers wordt verstrekt, moeten in rubriek 16 van het veiligheidsinformatieblad de wijzigingen onder de
aandacht van de ontvangers worden gebracht, tenzij de wijzigingen ergens anders zijn aangegeven. Voor
de herziene veiligheidsinformatiebladen wordt op de eerste bladzijde de datum van de samenstelling
(„Herziening: (datum)”) vermeld, alsook een versienummer, herzieningsnummer, datum van vervanging of
een andere indicatie van welke versie vervangen is.
0.3.
Vorm van het Veiligheidsinformatieblad
0.3.1. Een

veiligheidsinformatieblad heeft geen vaste lengte. De lengte van een veiligheidsinformatieblad staat in
verhouding tot het gevaar dat de stof of het mengsel inhoudt, alsook tot de beschikbare informatie.
0.3.2. Alle

bladzijden van een veiligheidsinformatieblad, met inbegrip van de bijlagen, moeten worden
genummerd en moeten ofwel een aanduiding bevatten van de lengte van het veiligheidsinformatieblad
(zoals „blz. 1 van 3”) ofwel een aanduiding of er nog een bladzijde volgt (zoals „Vervolg op de volgende
bladzijde” of „Einde van het veiligheidsinformatieblad”).

49

Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad in de praktijk

0.4.
Inhoud van het Veiligheidsinformatieblad
De informatie die overeenkomstig deze bijlage vereist is moet, indien van toepassing en beschikbaar, op het
veiligheidsinformatieblad worden opgenomen in de desbetreffende punten die in deel B worden gespecificeerd.
Het veiligheidsinformatieblad mag geen blanco punten bevatten.
0.5.
Andere informatievoorschriften
In bepaalde gevallen kan het, gezien de zeer diverse eigenschappen van stoffen en mengsels, nodig zijn in de
desbetreffende punten aanvullende relevante en beschikbare informatie te vermelden. Aanvullende veiligheids- en
milieu-informatie is vereist om te voldoen aan de behoeften van zeevarenden en andere personen die werkzaam
zijn in het bulkvervoer van gevaarlijke goederen op zee of over de binnenwateren met bulkcarriers of tankschepen
waarop de regelgeving van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) of nationale regelgeving van toepassing
is. Punt 14.7 beveelt aan om essentiële informatie over de indeling op te nemen wanneer een dergelijke lading in
bulk wordt vervoerd overeenkomstig bijlage II van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging
door schepen van 1973, gewijzigd bij het Protocol van 1978 daarbij (Marpol), en de Internationale Code voor de
bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren (Code inzake het vervoer van
chemicaliën in bulk) (IBC-code). Schepen die olie of brandstofolie, als omschreven in bijlage I bij het Marpolverdrag, in bulk vervoeren of stookolie bunkeren, moeten vóór het laden worden voorzien van een „material safety
data sheet” overeenkomstig de resolutie „Recommendations for Material Safety Data Sheets (MSDS) for
MARPOL Annex I Oil Cargo and Oil Fuel” (MSC.286(86)) van de Maritieme Veiligheidscommissie van de IMO.
Met het oog op een geharmoniseerd veiligheidsinformatieblad voor maritiem en niet-maritiem gebruik mogen de
aanvullende bepalingen van Resolutie MSC.286(86) daarom in voorkomend geval bij het vervoer over zee van
ladingen en mariene stookolie die onder bijlage I bij Marpol vallen, worden opgenomen in de
veiligheidsinformatiebladen.
0.6.
Eenheden
De meeteenheden die bij Richtlijn 80/181/EEG van de Raad19 zijn vastgesteld moeten worden gebruikt.
0.7.
Bijzondere gevallen
Veiligheidsinformatiebladen zijn ook vereist voor de bijzondere gevallen die zijn opgenomen in punt
1.3  v an Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 en waarvoor afwijkingen van de
etiketteringsvoorschriften gelden.

19

P B L 39 van 15.2.1980, blz. 40.
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4.2

Het opstellen van een productdossier

De basis van de informatie in het Vib vormt het productdossier. Dit productdossier bevat alle gegevens die nodig zijn
om tot de gevaarsindeling en de etikettering van een stof of mengsel te komen, zoals informatie over de samenstelling.
Daarnaast bevat het dossier informatie over gebruik en risico’s (zie kader). Een productdossier wordt vaak auto
matisch door softwaresystemen gegenereerd die gebruikt worden voor het bepalen van de gevaarsindeling van de stof
of het mengsel.
Mogelijke opbouw van een productdossier
A	Productidentificatie
Elk product dient eenduidig te zijn vastgelegd; bijvoorbeeld door productnaam, receptnummer, datum eerste
productie enzovoort.
B Samenstelling van het product
Gedetailleerde informatie moet gegeven worden voor het volledige product. Elke grondstof moet zijn voorzien
van een eenduidige chemische naam, en de concentratie met eventuele tolerantiegrenzen moet worden opge
geven. Indien er chemische reacties optreden, dan dienen deze beschreven te worden. Met betrekking tot de
indeling dient men in de rekenmethode rekening te houden met de eindproducten van deze reacties.
C Informatie betreffende de grondstoffen
Alle gegevens die voor de etikettering gebruikt zijn, bijvoorbeeld de Veiligheidsinformatiebladen, de gegevens
uit de Bijlage VI van de CLP-Verordening enzovoort.
D Indeling op grond van fysische gevaren
Indien van toepassing op het product in het dossier de testmethoden, de resultaten van de tests en de inter
pretatie van de tests vermelden.
E Indeling op grond van effecten op de gezondheid
	Bij gebruik van een rekenmethode moeten de details van de berekening worden vermeld.
Bij gebruik van dierproeven dienen alle gebruikte testmethoden, resultaten en interpretaties in het dossier
	aanwezig te zijn. Indien een kinderveilige sluiting (KVS) verplicht is, dient een exemplaar van flacon plus dop
aanwezig te zijn. Ook dient een bewijs van deugdelijkheid van de KVS (testrapport) aanwezig te zijn.
	Alle aanvullende overwegingen, zoals antagonistische, synergistische effecten en andere chemische effecten
die het noodzakelijk maken om de conventionele rekenmethode (meer of minder zwaar) bij te stellen, moeten in
het dossier vermeld zijn.
	Menselijke ervaring, die op een andere indeling duidt als die resulteert uit het gebruik van de rekenmethode of
vastgesteld is door dierproeven, dient in het dossier opgenomen te worden. Bij het vaststellen van de alkali-/
zuurreserve ook de testmethode, het resultaat en de interpretatie vermelden.
F	Indeling op grond van effecten op het milieu
Bij gebruik van een rekenmethode moeten de details van de berekening worden vermeld.
Bij testen van het mengsel dienen alle gebruikte testmethoden, resultaten en interpretaties in het dossier
aanwezig te zijn.
G	De uiteindelijke gevaarsindeling
Alle overwegingen waarom een product al dan niet geëtiketteerd wordt.
H Het etiket
	Een kopie van het etiket met alle etiketteringselementen zoals pictogrammen, H-zinnen, zinnen, signaalwoord,
aanvullende informatie en (indien van toepassing) een uitleg voor de gebruikte chemische namen, die op het
etiket vermeld worden.
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I Het Veiligheidsinformatieblad
	Zowel de overheidsinspecteur als een afnemer kan een onderneming aanspreken op de correctheid van de in
het blad vermelde informatie. De hoeveelheid gegevens in het Veiligheidsinformatieblad is vaak zeer groot en
kan tot vragen leiden. Het verdient daarom aanbeveling de bron van de gegeven informatie in het dossier op te
nemen. Voor de bestanddelen van een mengsel zal de leverancier van dat mengsel veelal refereren aan de
Veiligheidsinformatiebladen van zijn leveranciers. Indien men gebruikmaakt van gegevens die men zelf heeft
gegenereerd en die niet zijn gepubliceerd, verdient het aanbeveling ook te vermelden waar het rapport van het
betrokken onderzoek gevonden kan worden.
J

Datering en handtekening
De handtekening van de voor de etikettering verantwoordelijke persoon, inclusief zijn professionele kwalificatie
en positie en ten slotte de datum.

Artikel 49 van de CLP-Verordening verplicht diegene die een stof of mengsel op de markt brengt, om een dossier, met
daarin de ondersteunende argumenten en rechtvaardiging voor de etikettering (of afwezigheid daarvan), op verzoek
van de bevoegde instanties aan hen te overhandigen.
De CLP-Verordening schrijft niet voor wat er precies in het dossier aanwezig moet zijn. In bovenstaand kader wordt
aangegeven welke informatie door de inspectie verlangd kan worden bij een controle van een product. U dient deze
informatie op enige wijze (schriftelijk of elektronisch) ter beschikking te kunnen stellen. De CLP-Verordening schrijft
voor dat dit dossier ten minste tien jaar nadat de stof of het mengsel voor het laatst door de betrokken leverancier is
geleverd, bewaard moet worden.
Let op!
Het opstellen van dit dossier geldt voor al uw stoffen en mengsels; dus ook de ongevaarlijke.
Dit hoeft echter niet zo uitgebreid te zijn als dat van een gevaarlijke stof of gevaarlijk mengsel.
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4.3

Het opstellen van een Vib

In figuur 14 is weergegeven welke informatie nodig is om een Vib te kunnen opstellen. Tevens is hierbij via een
nummer in de blokken aangegeven in welke volgorde u het best kunt beginnen met het verzamelen van informatie.
Figuur 14: Informatie nodig voor het Vib

Bij het opstellen van een Vib zijn voor producenten de belangrijkste bronnen van informatie de testdata, de eigen
ervaringen en in die gevallen waarin een chemischeveiligheidsbeoordeling in het kader van REACH is opgesteld
(zie kader), het chemischeveiligheidsrapport.
De chemischeveiligheidsbeoordeling
Titel 2 van REACH (artikel 14) schrijft voor dat iedere producent of importeur van een stof de chemische
veiligheid moet beoordelen (Chemical Safety Assessment) als er sprake is van een gebruik van 10 ton of meer per
jaar. In deze beoordeling dient de fabrikant/importeur alle geïdentificeerde gebruiken voor zijn stof te betrekken.
De resultaten van de beoordeling dienen te worden vastgelegd in een chemischeveiligheidsrapport (Chemical
Safety Report). Een samenvatting van dit rapport wordt bijgevoegd als bijlage bij het Vib, in de zogenaamde
blootstellingsscenario’s (Exposure Scenarios).
Samengevat bestaat een dergelijke veiligheidsbeoordeling uit een beoordeling over de gevaarseigenschappen in
relatie tot een gebruikssituatie. Hierbij moet rekening gehouden worden met de gebruiksinformatie zoals
doorgegeven door een gebruiker van de stof verder in de keten, ook als het in een mengsel wordt gebruikt.
Het chemischeveiligheidsrapport maakt deel uit van het technisch dossier van de registratie. Indien de fabrikant/
importeur een bepaalde toepassing van een stof negatief - of in het geheel niet - heeft beoordeeld, dan mag de
downstreamgebruiker de stof niet voor die toepassing gebruiken, tenzij de downstreamgebruiker zelf een
chemischeveiligheidsbeoordeling voor zijn gebruik heeft opgesteld.
Voor formuleerders van mengsels (downstream users) is de belangrijkste bron van informatie het Vib met eventueel de
bijlagen van de individuele stoffen in het mengsel, eigen data (met name fysische data) en eigen ervaringen.
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Voor formuleerders van mengsels (downstream users) is de belangrijkste bron van informatie het Vib met eventueel de
bijlagen van de individuele stoffen in het mengsel, eigen data (met name fysische data) en eigen ervaringen.
Het Vib bevat informatie over zeer verschillende aspecten van gezondheid en veiligheid op het werk, veiligheid van
vervoer, en bescherming van het milieu. Aangezien Vib’s vaak niet door één persoon maar door meerdere leden van
een onderneming worden samengesteld, kunnen onbedoelde lacunes of overlappingen niet worden uitgesloten.
Daarom is het nuttig het afgeronde Vib en de eventuele bijlage te controleren op consistentie en duidelijkheid alvorens
het aan afnemers te verstrekken. De eindcontrole wordt bij voorkeur door één bevoegd persoon uitgevoerd in plaats
van door verschillende personen, zodat het document als geheel kan worden bekeken.
In figuur 15 is aangegeven hoe deze blokken corresponderen met de verschillende in te vullen rubrieken van het Vib.
Figuur 15: Het opstellen van een Vib
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4.4

Het opstellen van een Vib: product en gebruiken

In figuur 16 zijn de rubrieken in het Vib weergegeven waar onder andere informatie gegeven dient te worden over een
product met betrekking tot de identificatie, de daaraan gekoppelde geïdentificeerde gebruiken en de samenstelling.
In de REACH-Verordening wordt ‘geïdentificeerd gebruik’ als volgt gedefinieerd:
‘gebruik van een stof als zodanig of in een mengsel, of gebruik van een mengsel, dat door een actor in de toe
leveringsketen wordt beoogd, met inbegrip van zijn eigen gebruik, of waarvan hij door een directe downstream
gebruiker schriftelijk op de hoogte is gesteld’.
Figuur 16: Producten en gebruiken

Indien er vanwege de REACH-Verordening een chemischeveiligheidsrapport voor een stof vereist is, moet de
informatie in het Vib zowel overeenstemmen met het geïdentificeerde gebruik in dit rapport als met de
blootstellingsscenario’s zoals deze beschreven zijn in de bijlage bij het Vib.
Rubriek 1:

Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
1. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
In deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad wordt voorgeschreven hoe de stof of het mengsel moet worden
geïdentificeerd en hoe de geïdentificeerde vormen van gebruik, de naam van de leverancier van de stof of het
mengsel en de contactgegevens van de leverancier van de stof of het mengsel, inclusief contactgegevens voor
noodgevallen, in het veiligheidsinformatieblad moeten worden verstrekt.
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1.1. Productidentificatie
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
Verstrek de productidentificatie overeenkomstig artikel 18, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 wanneer
het een stof betreft, en overeenkomstig artikel 18, lid 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 1272/2008 wanneer
het een mengsel betreft, en zoals vermeld op het etiket in de officiële taal/talen van de lidstaat/lidstaten wanneer
de stof of het mengsel in de handel is gebracht, tenzij de betrokken lidstaat/lidstaten anders bepaalt/bepalen.
Voor registratieplichtige stoffen moet de productidentificatie overeenkomen met de in de registratie opgegeven
productidentificatie en moet het krachtens artikel 20, lid 3, van deze verordening toegekende registratienummer
eveneens worden vermeld.
Zonder afbreuk te doen aan de in artikel 39 van deze verordening vastgestelde verplichtingen voor down
streamgebruikers kan het deel van het registratienummer dat naar de individuele registrant van een gezamenlijke
indiening verwijst worden weggelaten door een leverancier die een distributeur of een downstreamgebruiker is, op
voorwaarde:
a. 	dat de leverancier de verantwoordelijkheid op zich neemt om op verzoek het volledige registratienummer voor
handhavingsdoeleinden te verstrekken of, wanneer hij niet over het volledige registratienummer beschikt, om
het verzoek overeenkomstig punt b) door te sturen naar zijn leverancier; en
b. 	dat de leverancier het volledige registratienummer aan de handhavingsautoriteit van de lidstaat („de hand
havingsautoriteit”) verstrekt binnen zeven dagen na ontvangst van een verzoek, dat ofwel direct uitgaat van de
handhavingsautoriteit, ofwel is doorgestuurd door zijn afnemer, of dat de leverancier, wanneer hij niet over het
volledige registratienummer beschikt, het verzoek binnen zeven dagen na het verzoek doorstuurt naar zijn
leverancier en de handhavingsautoriteit daarvan tegelijkertijd op de hoogte stelt.
Er mag één veiligheidsinformatieblad worden verstrekt voor meer dan één stof of mengsel wanneer de informatie
in dat veiligheidsinformatieblad voldoet aan de voorschriften van deze bijlage voor elk van die stoffen of mengsels.
Andere identificatiemiddelen
Eventueel mogen ook andere namen of synoniemen waarmee de stof of het mengsel is geëtiketteerd of waaronder
het algemeen bekend is, zoals andere namen, nummers, productcodes van ondernemingen, of andere
identificatienummers, worden verstrekt.
Stof
Aan de hand van de productidentificatie kan een stof worden geïdentificeerd. De productidentificatie voor een stof
wordt beschreven in artikel 18 van de CLP-Verordening.
Voor het vermelden van de productidentificatie van een stof op het etiket gelden de volgende regels:
a.	indien de stof in Bijlage VI, deel 3 van de CLP-Verordening is opgenomen, moeten naam en identificatienummer
zoals vermeld in deze bijlage vermeld worden;
b.	indien de stof niet in Bijlage VI, deel 3, is opgenomen, maar wel in de inventaris van indelingen en etiketteringen,
een naam en een identificatienummer zoals in deze inventaris vermeld;
c.	indien de stof noch in Bijlage VI en noch in de inventaris van indelingen en etiketteringen is opgenomen met het
CAS-nummer en de naam volgens de nomenclatuur van de IUPAC, of het CAS-nummer en een andere
internationale chemische naam of namen; of
d.	indien er geen CAS-nummer beschikbaar is, de naam volgens de IUPAC-nomenclatuur of een andere internationale
chemische naam of namen;
e. voor de identificatie van de stof op het etiket wordt dezelfde term gebruikt als op het Veiligheidsinformatieblad.
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Bijlage VI van de CLP-Verordening
Deze bijlage bevat de geharmoniseerde indeling en etikettering van een groot aantal gevaarlijke stoffen. Tabel 3.1
van Bijlage VI geeft de lijst van de geharmoniseerde indelingen en etiketteringen van gevaarlijke stoffen volgens
de criteria van de CLP-Verordening.
Bijlage VI bestaat uit drie delen. In deel 1 wordt een toelichting gegeven op de in de Bijlage VI tabel 3.1
opgenomen gegevens en bijbehorende indelingen en gevarenaanduidingen. In deel 2 zijn de algemene beginselen
vastgesteld voor de voorbereiding van dossiers om geharmoniseerde indelingen en etiketteringen van stoffen op
communautair niveau voor te stellen en te verantwoorden. In deel 3 wordt de geharmoniseerde indeling van
stoffen gegeven in de genoemde tabellen.
Voor registratieplichtige stoffen moet de naam overeenkomen met de bij de registratie opgegeven naam. Het
overeenkomstig artikel 20, lid 1 van de REACH-Verordening toegekende registratienummer dient eveneens te worden
vermeld. Deze registratienummers hoeven hier niet vermeld te worden indien men deze stof verder verwerkt in een
mengsel.
Als er voor een stof geen registratienummer vermeldt hoeft te worden, bijvoorbeeld omdat hij is vrijgesteld van
registratieverplichtingen kan er eventueel een toelichting van het ontbreken worden bijgevoegd, bijvoorbeeld:
Voor deze stof is geen registratienummer vermeld omdat de stof is vrijgesteld van de registratie
verplichtingen overeenkomstig titel II van REACH en tevens is vrijgesteld van de titels V en VI aangezien
de stof een teruggewonnen stof is en voldoet aan de criteria van artikel 2, lid 7, onder d), van REACH.
Voor deze gepreregistreerde geleidelijk geïntegreerde stof is nog geen registratienummer vermeld omdat
de overgangsperiode voor de registratie van de stof overeenkomstig artikel 23 van REACH nog niet
is verstreken.
Deze stof is vrijgesteld van registratie overeenkomstig de bepalingen van artikel 2, lid 7, onder a), en
bijlage IV bij REACH.
Voorbeeld van hoe deze subrubriek ingevuld kan worden:
1.1	   Productidentificatie
1.1.1 Stof
Stofnaam: abcdefghij
EC No.:
REACH Registratie No.: XX-XXXXXXXXXX-XX-XXXX
CAS No.:
Mengsel
Voor een mengsel kan een onderneming volstaan met de vermelding van de handelsnaam van het product. Wel dient
hierbij zowel in het Vib als op het etiket dezelfde naam voor het mengsel gebruikt te worden.
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1.2

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
Vermeld ten minste het voor de afnemer(s) van de stof of het mengsel relevant geïdentificeerd gebruik. Beschrijf
daarbij kort waarvoor de stof of het mengsel dient, zoals „brandvertragend middel”, „antioxidant”.
Vermeld in voorkomend geval het door de leverancier ontraden gebruik, en de redenen daarvoor. Dit hoeft geen
volledige lijst te zijn. Indien een chemischeveiligheidsrapport vereist is, moet de informatie in dit punt van het
veiligheidsinformatieblad overeenstemmen met het geïdentificeerde gebruik in het chemischeveiligheidsrapport en
de blootstellingsscenario’s van het chemischeveiligheidsrapport als beschreven in de bijlage bij het veiligheids
informatieblad.
In deze rubriek dient een onderneming de aanbevolen toepassingen van een stof of mengsel te vermelden. Bij stoffen
kan het zijn dat er veel verschillende toepassingen mogelijk zijn. In deze gevallen kan men zich beperken door de
belangrijkste of meest gangbare toepassingen te vermelden. De beschrijving van geïdentificeerde gebruiken voor een
stof of een mengsel moeten kort zijn. Voor stoffen: kleurstof, antioxidant, weekmaker enzovoort.
Voor mengsels: allesreiniger, stripper, verf, parfum, ontwikkelvloeistof enzovoort.
Het is zeker niet de bedoeling om in deze rubriek een allesomvattende lijst van formele ‘gebruiksdescriptoren’ op te
nemen. De kans bestaat dan dat een onnodig lang tekstblok de aandacht afleidt van essentiële informatie van het Vib.
Wil men om bepaalde redenen toch meer informatie willen vermelden, is een alternatief om een algemenere lijst van
toepassingen op te nemen en een verwijzing in te lassen naar eventuele aangehechte blootstellingsscenario’s of
andere bijlagen als een Safe Use of Mixtures Information (SUMI) blad. Voor details hiervan zou in deze rubriek een
index of inhoudsopgave van rubriek 16 kunnen worden opgenomen plus een verwijzing, bijvoorbeeld een algemene
lijst van toepassingen en een opmerking, zoals:
Geïdentificeerde gebruiken:
- AISE_SWED_PW_8a_2; AISE_SWED_PW_11_1; AISE_SWED_PW_19_1.
Zie rubriek 16 voor een volledige lijst van gebruiksvormen waarvoor een blootstellingsscenario is aangehecht.
Indien er toepassingen zijn waarvan bekend is dat deze met het product uitgevoerd worden, maar waarvan een
onderneming tot de conclusie is gekomen dat deze gezien het risico niet wenselijk zijn, kunnen deze ook in deze
rubriek vermeld worden. Indien een gebruik ontraden wordt, moet waar van toepassing ook de reden daarvoor worden
vermeld. Ontraden gebruik kan ook worden beschreven met behulp van elementen van het gebruiksdescriptorsysteem
en/of door middel van een algemene omschrijving van de vorm(en) van gebruik.
Voorbeeld van hoe deze subrubriek ingevuld kan worden:
1.2.
1.2.1

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Relevant geïdentificeerd gebruik: 	B ouwverf; CEPE_SWED_8a_1;
CEPE_SWED_10_2
Niet geadviseerd gebruik:  	Product niet gebruiken voor spuittoepassingen
(CEPE_SWED_11_X); Product is niet geschikt voor
bodypainting
Zie Rubriek 16 voor een algeheel overzicht.

Indien er voor een stof een chemischeveiligheidsbeoordeling is uitgevoerd, dient de informatie in het Vib overeen te
komen met de informatie in die beoordeling.
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1.3


Details betreffende de verstrekker van het Veiligheidsinformatieblad

De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
De verstrekker, of het nu de fabrikant, de importeur, de enige vertegenwoordiger, de downstreamgebruiker of de
distributeur is, moet worden geïdentificeerd. Vermeld het volledige adres en het telefoonnummer van de
verstrekker, evenals een e-mailadres van een bevoegde persoon die voor het veiligheidsinformatieblad verant
woordelijk is. Wanneer de verstrekker niet gevestigd is in de lidstaat waar de stof of het mengsel in de handel
wordt gebracht en hij voor die lidstaat een verantwoordelijke persoon heeft aangewezen, moet ook het volledige
adres en het telefoonnummer van die verantwoordelijke persoon worden vermeld. Voor registranten moet de
informatie overeenkomen met de in de registratie gegeven informatie over de identiteit van de fabrikant of
importeur. Wanneer een enige vertegenwoordiger werd aangewezen, mogen eveneens de contactgegevens van
de fabrikant of formuleerder van buiten de Unie worden verstrekt.
De identificatiegegevens omvatten het volledige adres inclusief de bedrijfsnaam en het telefoonnummer van de
rechtspersoon¬lijkheid (fabrikant/importeur/leverancier), die het product op de markt brengt. Het betreft hier de
identificatie van de rechtspersoonlijkheid die in de Europese Unie gevestigd is.
Vermeld het volledige adres, telefoonnummer alsmede het e-mailadres van de bevoegde persoon die verantwoordelijk
is voor het Vib.Het e-mailadres hoeft niet aan de naam van een persoon gekoppeld te zijn, maar kan ook gekoppeld
zijn aan een bevoegde afdeling, bijvoorbeeld vib@chemiegigant.com.
Indien deze persoon niet gevestigd is in de lidstaat waar de stof of het mengsel in de handel wordt gebracht, moet
bovendien – indien mogelijk – het volledig adres en het telefoonnummer worden vermeld van de persoon die in de
lidstaat verantwoordelijk is.
Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een joint venture, moet men de naam van deze laatste organisatie vermelden en
niet die van de management voerende moederorganisatie.
Let op!
Voor registranten moet de geïdentificeerde persoon overeenkomen met de in de registratie gegeven
informatie over de identiteit van de fabrikant of importeur.
Telefoonnummer voor noodgevallen
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
Verwijs naar diensten voor informatie in noodgevallen. Wanneer er een officieel adviesorgaan bestaat in de
lidstaat waar de stof of het mengsel in de handel wordt gebracht (dat kan het orgaan zijn dat verantwoordelijk is
voor het ontvangen van informatie in verband met de gezondheid van artikel 45 van Verordening (EG) nr.
1272/2008), moet het telefoonnummer daarvan worden vermeld, en kan dat volstaan. Wanneer de beschik
baarheid van dergelijke diensten om eender welke reden beperkt is, zoals bijvoorbeeld door openingstijden, of
wanneer er beperkingen zijn wat het soort informatie betreft dat wordt verstrekt, moet dat duidelijk worden
vermeld.
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Volgens artikel 45 van de CLP verordening (1272/2008) moeten lidstaten één of meer instanties aanwijzen die
informatie inzake de samenstelling en relevante gegevens, betreffende mengsels die in de handel worden gebracht en
wegens hun gevolgen voor de gezondheid of wegens hun fysisch-chemische gevolgen als gevaarlijk worden
beschouwd, moeten ontvangen. Bedrijven dienen deze informatie naar de aangewezen instanties te verzenden. De
instanties dienen vervolgens de nodige vertrouwelijkheid van de informatie te waarborgen. De informatie mag alleen
worden gebruikt om te reageren op medische verzoeken met het oog op zowel preventieve als curatieve maatregelen,
met name bij spoedgevallen.
De Nederlandse overheid heeft het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) te Utrecht (telefoon (030) 274
88 88, www.vergiftigingen.info) aangewezen. Het NVIC geeft uitsluitend advies aan professionele hulpverleners.
Indien een product op de Nederlandse markt wordt gebracht, moet het telefoonnummer van het NVIC vermeld
worden, inclusief vermelding van de beperking:
‘Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen’,
of in het Engels:
‘Only for the purpose of informing medical personnel in case of acute intoxications’.
Wanneer een bedrijf een externe organisatie, zoals het NVIC, op haar Vib’s vermeldt, dient deze er uiteraard zorg voor
te dragen dat het NVIC over voldoende informatie inzake het product beschikt. Dit laatste geldt met name voor die
producten die niet als gevaarlijk zijn ingedeeld, maar waarvoor het bedrijf wel een Vib heeft opgesteld. In dit geval is
het melden aan het NVIC geen verplichting, maar een vrijwillig initiatief.
In België is het Antigifcentrum de aangewezen instantie, te bereiken op telefoonnummer 00-32-(0)70-245 245 (www.
poisoncentre.be).20
Bij het gebruik van een eigen telefoonnummer is het ook verplicht beperkingen te vermelden, bijvoorbeeld indien het
nummer alleen tijdens kantooruren kan worden gebruikt.
Gedurende kantooruren zijn we bereikbaar op +31 (0)6 12 34 56 78.

20

 eer informatie over vereisten t.a.v. nationale vereisten kan men vinden op de ECHA-webpagina voor antigifcentra:
M
poisoncentres.echa.europa.eu/ Op deze pagina zijn links opgenomen naar de telefoonnummers van relevante
nationale diensten voor informatie in noodgevallen die in punt 1.4 van het Vib moeten worden opgegeven. Dit in
zoverre lidstaten op uitnodiging van ECHA hierover, informatie hebben aangeleverd.
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Rubriek 3:

Samenstelling en informatie over de bestanddelen

De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
In deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad wordt de chemische identiteit van het (de) ingrediënt(en) van de
stof of het mengsel beschreven, alsook de onzuiverheden en stabiliserende additieven zoals hieronder
uiteengezet. Vermeld passende en beschikbare veiligheidsinformatie over oppervlaktechemie.

3.1 Stoffen
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
Verstrek de chemische identiteit van het hoofdbestanddeel van de stof door ten minste de productidentificatie of
een van de andere identificatiemiddelen uit punt 1.1 te vermelden.
De chemische identiteit van eventuele onzuiverheden, stabiliserende additieven, of individuele bestanddelen die
niet het hoofdbestanddeel zijn, en die zelf zijn ingedeeld en tot de indeling van de stof bijdragen, moet als volgt
worden verstrekt:
a) de productidentificatie overeenkomstig artikel 18, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1272/2008;
b) 	w anneer de productidentificatie niet beschikbaar is, een van de andere namen (triviale naam, handelsnaam,
afkorting) of identificatienummers.
Leveranciers van stoffen kunnen ervoor kiezen daarnaast ook alle bestanddelen, waaronder ook niet-ingedeelde
bestanddelen, te vermelden. In dit punt kan ook informatie over stoffen met meerdere bestanddelen
worden verstrekt.
Voor een stof moet de informatie in deze subrubriek gelijk zijn aan de chemische identiteit vermeld in rubriek 1. Voor
een stof wordt aangeraden op deze plaats de chemische naam als vermeld op het etiket te plaatsen. Ook moeten
eventuele relevante onzuiverheden of additieven genoemd worden. Voorbeeld:

Cas-nummer

Chemische naam

%

EG-nummer

64-17-5

Ethanol

96

200-578-6

67-64-1

Aceton

2 ppm

200-662-2

67-63-0

Isopropanol

4 ppm

200-661-7

7732-18-5

Water

4

231-791-2

Let op!
Het is niet verplicht om voor onzuiverheden in een stof de indeling (of de gevarenaanduiding die in elk
geval alleen van toepassing is op bestanddelen van mengsels enzovoort) apart op te geven. Dit in
tegenstelling tot wat voor mengsels geldt. Een stof die vanwege onzuiverheden een andere indeling
heeft dan de stof in zuivere vorm kent over het algemeen een andere identificatieaanduiding.
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3.2 Mengsels
De tekst van Bijlage II van REACH luidt:
Voor ten minste alle stoffen waarnaar in de punten 3.2.1 of 3.2.2 wordt verwezen, moet de productidentificatie
worden vermeld, alsook de concentratie of het concentratiebereik en de indeling. Leveranciers van mengsels
kunnen ervoor kiezen daarnaast alle stoffen in het mengsel te vermelden, waaronder ook stoffen die niet aan de
indelingscriteria voldoen. Aan de hand van deze informatie moet de afnemer gemakkelijk de gevaren van de
stoffen in het mengsel kunnen identificeren. De gevaren van het mengsel zelf moeten in rubriek 2 worden vermeld.
De concentraties van de stoffen in een mengsel moeten op een van de volgende wijzen worden beschreven:
a) exacte percentages in afnemende volgorde per massa of volume, wanneer dat technisch mogelijk is;
b) percentagebereik in afnemende volgorde per massa of volume, wanneer dat technisch mogelijk is.
Wanneer een percentagebereik wordt gebruikt, moeten in de gevaren voor de gezondheid en het milieu de
gevolgen van de hoogste concentratie van elk ingrediënt worden beschreven.
Wanneer de gevolgen van het mengsel als geheel beschikbaar zijn, moet die informatie in rubriek 2 worden
opgenomen.
Wanneer overeenkomstig artikel 24 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 het gebruik van een andere chemische
naam is toegestaan, mag die naam worden gebruikt.
3.2.1.
Voor een mengsel dat volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 voldoet aan de criteria voor indeling, moeten de
volgende stoffen met hun concentratie of concentratiebereik in het mengsel worden vermeld:
a) 	voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008
wanneer die stoffen aanwezig zijn in concentraties die gelijk zijn aan of groter zijn dan de laagste van
onderstaande concentraties:
ia) de algemene ondergrenzen van tabel 1.1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008;
ib)	de algemene concentratiegrenzen vermeld in de delen 3 tot en met 5 van bijlage I bij Verordening (EG) nr.
1272/2008, rekening houdend met de concentraties bedoeld in de noten bij bepaalde tabellen in deel 3
aangaande de verplichting om op aanvraag een veiligheidsinformatieblad voor het mengsel beschikbaar te
stellen, en voor aspiratiegevaar (rubriek 3.10 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008) ≥ 10 %;
Lijst van gevarenklassen, gevarencategorieën en concentratiegrenzen die tot gevolg hebben dat een stof in punt
3.2 als stof in een mengsel moet worden opgenomen
- Acute toxiciteit, categorie 1, 2 en 3: ≥ 0,1%
- Acute toxiciteit, categorie 4: ≥ 1%
- Huidcorrosie/-irritatie, categorie 1, subcategorieën 1A, 1B, 1C en categorie 2: ≥ 1%
- Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 1 en 2: ≥ 1%
- Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: ≥ 0,1%
- Mutageniteit in geslachtscellen, categorie 1A en 1B: ≥ 0,1%
- Mutageniteit in geslachtscellen, categorie 2: ≥ 1%
- Kankerverwekkendheid, categorie 1A, 1B en 2: ≥ 0,1%
- Giftigheid voor de voortplanting, categorie 1A, 1B en 2 en effecten op en via lactatie: ≥ 0,1%
- Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling, categorie 1 en 2: ≥ 1%
- Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling, categorie 1 en 2: ≥ 1%
- Gevaar bij inademing: ≥ 10%
- Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 1: ≥ 0,1%
- Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 1: ≥ 0,1%
- Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 2, 3 en 4: ≥ 1%
- Gevaarlijk voor de ozonlaag: ≥ 0,1%

62

Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad in de praktijk

ii) de specifieke concentratiegrenzen in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008;
iii) 	w anneer een M-factor is opgenomen in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008, de algemene
ondergrens in tabel 1.1 van bijlage I bij die verordening, aangepast volgens de berekeningsmethode van punt
4.1 van bijlage I bij die verordening;
iv) 	de specifieke concentratiegrenzen die zijn verstrekt voor opname in de krachtens Verordening (EG) nr.
1272/2008 vastgestelde inventaris van indelingen en etiketteringen;
v) de concentratiegrenzen in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1272/2008;
vi) 	w anneer een M-factor is verstrekt voor opname in de krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008 vastgestelde
inventaris van indelingen en etiketteringen, de algemene ondergrens in tabel 1.1 van bijlage I bij die
verordening, aangepast volgens de berekeningsmethode van punt 4.1 van bijlage I bij die verordening;
b) stoffen waarvoor in de Unie grenzen voor de blootstelling op het werk zijn vastgesteld en die nog niet in punt
a) zijn opgenomen;
c) 	s toffen die persistent, bioaccumulerend en toxisch zijn of zeer persistent en zeer bioaccumulerend
overeenkomstig de criteria van bijlage XIII, of stoffen die wegens andere dan de onder a) genoemde gevaren
zijn opgenomen in de overeenkomstig artikel 59, lid 1, opgestelde lijst, indien de concentratie van een
individuele stof gelijk aan of groter dan 0,1 % is.
3.2.2.
Voor een mengsel dat volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 niet voldoet aan de criteria voor indeling, moeten
de stoffen die aanwezig zijn in een concentratie die afzonderlijk gelijk is aan of hoger is dan de volgende
concentraties met hun concentratie of concentratiebereik worden vermeld:
a) 1 gewichtsprocent voor niet-gasvormige mengsels en 0,2 volumeprocent voor gasvormige mengsels voor:
i) voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008; of
ii) stoffen waarvoor in de Unie grenzen voor de blootstelling op het werk zijn vastgesteld;
b) 0,1 gewichtsprocent voor stoffen die persistent, bioaccumulerend en toxisch zijn overeenkomstig de criteria
van bijlage XIII, zeer persistent en zeer bioaccumulerend zijn overeenkomstig de criteria van bijlage XIII, of
wegens andere dan de onder a) genoemde gevaren zijn opgenomen in de overeenkomstig artikel 59, lid 1,
opgestelde lijst.
3.2.3.
Voor de in punt 3.2 vermelde stoffen moet de indeling van de stof overeenkomstig Verordening (EG) nr.
1272/2008, met inbegrip van de gevarenklasse(n) en categoriecode(s) van tabel 1.1 van bijlage VI bij die
verordening en van de gevarenaanduidingen die zijn toegewezen op basis van hun fysische, volksgezondheids- en
milieugevaren, worden verstrekt. De gevarenaanduidingen moeten in deze rubriek niet volledig zijn uitgeschreven;
hun codes volstaan. Wanneer zij niet volledig zijn uitgeschreven, moet worden verwezen naar rubriek 16, waar de
volledige tekst van elke relevante gevarenaanduiding moet zijn opgenomen. Indien de stof niet aan de
indelingscriteria voldoet, dient de reden waarom de stof in punt 3.2 wordt opgenomen te worden vermeld,
bijvoorbeeld: „niet-ingedeelde zPzB-stof” of „stof waarvoor binnen de Unie een blootstellingsgrens op de
werkvloer geldt”.
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3.2.4.
Voor de stoffen die in punt 3.2 worden vermeld, moet de naam en, indien dat beschikbaar is, het
registratienummer worden vermeld dat overeenkomstig artikel 20, lid 3, van deze verordening moet worden
toegekend.
Zonder afbreuk te doen aan de in artikel 39 van deze verordening vastgestelde verplichtingen voor
downstreamgebruikers kan het deel van het registratienummer dat naar de individuele registrant van een
gezamenlijke indiening verwijst worden weggelaten door de leverancier van het mengsel, op voorwaarde:
a) 	dat de leverancier de verantwoordelijkheid op zich neemt om op verzoek het volledige registratienummer voor
handhavingsdoeleinden te verstrekken of, wanneer hij niet over het volledige registratienummer beschikt, om
het verzoek overeenkomstig punt b) door te sturen naar zijn leverancier; en
b) 	dat de leverancier het volledige registratienummer aan de handhavingsautoriteit van de lidstaat (hierna „de
handhavingsautoriteit”) verstrekt binnen zeven dagen na ontvangst van een verzoek, dat ofwel direct uitgaat
van de handhavingsautoriteit, ofwel is doorgestuurd door zijn afnemer, of dat de leverancier, wanneer hij niet
over het volledige registratienummer beschikt, het verzoek binnen zeven dagen na het verzoek doorstuurt naar
zijn leverancier en de handhavingsautoriteit daarvan tegelijkertijd op de hoogte stelt.
Indien beschikbaar moet overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 het EG-nummer worden verstrekt.
Indien beschikbaar mogen ook het CAS-nummer en de IUPAC-naam worden vermeld.
Voor stoffen waarvoor in dit punt overeenkomstig artikel 24 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 een andere
chemische naam is gebruikt, is het niet nodig het registratienummer, het EG-nummer of andere precieze
chemische identificaties te vermelden.
Voor bestanddelen van mengsels moet men hier de volledige chemische naam van de stof gebruiken. De aanduiding
‘anionogene oppervlakteactieve’ stof voor natriumdodecylsulfaat is bijvoorbeeld onvoldoende. In bepaalde gevallen
biedt CLP de mogelijkheid om vanwege de vertrouwelijkheid stoffen in bepaalde gevarencategorieën aan te duiden
met een alternatieve chemische naam. Dit dient aangevraagd te worden bij het Europees Chemicaliën Agentschap
(ECHA).
Samenstelling/informatie over ingrediënten
De informatie over een stof behoeft slechts gegeven te worden, wanneer de stof als gevaarlijk is ingedeeld volgens
CLP.
Bijlage II van REACH verplicht om ingrediënten conform de lijst in bovenstaand kader te vermelden. Daarnaast moet
voor een mengsel, die volgens CLP niet als gevaarlijk is inge-deeld, de volgende stoffen met hun concentratie of
concentratiebereik worden vermeld, wanneer zij vanaf 1 gewichtsprocent voor niet-gasvormige mengsels en vanaf 0,2
volumeprocent voor gasvormige mengsels aanwezig zijn en indien ze zijn ingedeeld:
- voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijk in de zin van de CLP-Verordening;
- of waarvoor in de EU grenzen voor de blootstelling op het werk zijn vastgesteld.
Mocht het mengsel niet ingedeeld zijn, maar wel stoffen bevatten die persistent, bioaccumulerend en toxisch zijn, dan
moeten deze vanaf 0,1 gewichtsprocent vermeld worden.
Let op!
Het is niet verboden om ook de niet gevaarlijke stoffen in het Vib te vermelden.
De informatie over een mengsel behoeft slechts gegeven te worden wanneer het mengsel als gevaarlijk is ingedeeld.
De exacte samenstelling (aard en concentratie van de bestandde¬len) van een mengsel hoeft niet te worden vermeld.
In elk geval moeten vermeld worden die bestanddelen met bijbehorende concentraties die bepalend zijn voor de
gevaarsindeling van het mengsel.
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De te geven informatie kan of moet de volgende gegevens omvatten:
-	chemische naam en indexnummer volgens Bijlage VI van de CLP-Verordening; indien niet van toepassing dient
voor de chemische naam de CAS- of IUPAC-nomenclatuur gebruikt te worden;
- concentratie (in gewichts- of volumeprocent, vermeld welke van toepassing is!);
-	indien een stof geregistreerd is moet het registratienummer vermeld worden. Hierbij mogen de laatste vier cijfers,
die de identiteit van de leverancier in vertrouwelijke gecodeerde vorm uitdrukken, weggelaten worden. Wel moet
het volledige registratienummer in het productdossier aanwezig en op verzoek van de bevoegde
overheidsinstanties binnen zeven dagen ter beschikking gesteld worden;
- EG-nummer d.w.z. EINECS- of ELINCS-nummer of de aanduiding polymeer of niet-langer polymeer (NLP);
- CAS-nummer;
-	de indeling van de stoffen volgens de CLP-Verordening met inbegrip van de gevarenklasse(n) en categoriecode(s)
en gevarenaanduidingen. Deze hoeven hier niet voluit te worden geschreven: het volstaat te verwijzen naar
rubriek 16, waar de volledige tekst van elke relevante H-zin moet worden vermeld.

Bijlage II stelt dat de volledige samenstelling (aard en concentratie van de bestanddelen) niet hoeft te worden
vermeld, hoewel een algemene beschrijving van de bestanddelen en de concen¬traties daarvan nuttig kan zijn.
Met andere woorden, bij het opgeven van de samenstelling moet men die grond¬stoffen vermelden die als ‘gevaarlijk’
zijn ingedeeld. Hierbij moet men de volledige chemische naam van de stof gebruiken. Het gehalte (in volume% of %
w/w; vermeld welke gebruikt wordt) aan deze gevaarlijke ingrediënten dient dus even¬eens vermeld te worden.
De mogelijkheid is gegeven om eventueel concentratiegebieden aan te geven.
Wanneer een percentagebereik wordt gebruikt, moeten in de gevaren voor de gezondheid en het milieu de gevolgen
van de hoogste concentratie van elk ingrediënt worden beschreven.
Voorbeelden van concentratiegrenzen zijn:
> 0,1%
> 0,1% ≤ 0,25%
> 0,25% ≤ 0,5%
> 0,5% ≤ 1%
> 1% ≤ 2%
> 2% ≤ 5%
> 5% ≤ 10%
> 10% ≤ 15%
> 15% ≤ 25%
> 25% ≤ 35%
> 35% ≤ 50%
> 50%
Let op!
Mochten er in het product grondstoffen voorkomen die een specifieke grenswaarde in Bijlage VI van de
CLP-Verordening hebben, dan is het aan te bevelen om hiermee rekening te houden met de keuze van
een concentratie-interval.
Tevens dient men er rekening mee te houden dat volgens de interpretatie van de handhavers in bepaalde landen –
waaronder Nederland – het gebruikte concentratie-interval niet breder is dan de algemene concentratiegrenzen voor
gevaarsindeling die in CLP worden aangegeven. Met andere woorden: men dient via het vermelde concentratieinterval nog steeds de juiste, bij de exacte concentratiewaarde behorende gevaren van de stof te kunnen vaststellen.
In gevallen waarbij meerdere stoffen verantwoordelijk zijn voor de gevaarsindeling kan dit echter ertoe leiden dat
vrijwel de exacte concentratie vermeld moet worden, in plaats van een bereik. Er wordt vanuit de industrie dan ook
gepleit voor het wijzigen van de tekst in Bijlage II, om te voorkomen dat het intellectuele-eigendomsrecht geschonden
wordt om aan dit onderdeel van de wet te voldoen.
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Voorbeeld:
In Bijlage VI van de CLP-Verordening heeft natriumhydroxide de volgende specifieke concentratiegrenzen:
Concentratie 			
Indeling
C ≥ 5%					 Skin Corr. 1A; H314
2% ≤ C < 5%				
Skin Corr. 1B; H314
0,5% ≤ C < 2%			 Skin Irrit. 2; H315
0,5% ≤ C < 2%			 Eye Irrit. 2; H319
Het is niet toegestaan om voor een 3-procentige natriumhydroxideoplossing in deze rubriek te vermelden: NaOH
1-5%. Vanuit de specifieke concentratiegrenzen kan 1-5% NaOH namelijk zowel leiden tot een H314 indeling, of een
H315/H319 indeling. Wel kan men bijvoorbeeld vermelden: 2-5%.
Aanvullende informatie
Vaak worden in deze rubriek enkel H-codes vermeld om de indeling van de ingrediënten te vermelden. Deze codes
moeten echter wel in het Vib worden uitgeschreven, in rubriek 16. Hiertoe kan men de zin opnemen:
Voor de volledige tekst van de P- en H-zinnen zie rubriek 16.
Omdat tot 1 juni 2015 zowel de indeling van de ingrediënten (stoffen) volgens de Stoffenrichtlijn (67/548/EEG) als
volgens de CLP-Verordening (EG 1272/2008) moet worden opgenomen, kan men ervoor kiezen dit in de vorm van
twee afzonderlijke tabellen te doen, zodat men na de genoemde datum de tabel met de indeling volgens de
Stoffenrichtlijn in één keer kan worden verwijderd. Uiteraard kan men er ook voor kiezen om alle informatie in één tabel
te plaatsen.
Let op!
Bij de opgave van de samenstelling van het mengsel gaat het om de stoffen, die werkelijk in het mengsel
aanwezig zijn, NIET om de stoffen, die men heeft gebruikt om het mengsel te maken. Alle onderlinge
reacties moeten dus in de berekeningen meegenomen worden.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Beschrijving van het mengsel
Aanwezige gevaarlijke stoffen volgens de CLP-Verordening (EG 1272/2008)

Ingrediënten

Cas Nr.

EC. Nr.

Index Nr.

REACH
Registration Nr.

%

Indeling
volgens
CLP-

Sodium
dodecylbenzene
sulphonate

25155-30-0

246-680-4

200-578-6

-

2-5

Acute tox
4: H302

Potassium
cocoate

61789-30-8

263-049-9

200-662-2

-

2-5

Oog cat 1;
H318

Ethanol

64-17-5

200-578-6

200-661-7

603-002-00-5

1-2

Huid cat 2;
H315

Natriumsilicaat
SiO2:Na2O
> 2.6 en ≤ 3.2

1344-09-8

215-687-4

231-791-2

-

5-10

Oog cat 2:
H319

Voor de volledige tekst van de H-zinnen zie rubriek 16.
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4.5 Het opstellen van een Vib: intrinsieke gevaren
In diverse rubrieken moeten intrinsieke gevaren van stoffen en mengsels vermeld worden. Voor mengsels zijn de
fysische en chemische data veelal afkomstig van uitgevoerde testen. De gezondheids- en milieudata zijn meestal een
afgeleide van de data van de in het mengsel aanwezige stoffen. Voor meer informatie: zie de uitgave Omgaan met CLP
in de Praktijk. In figuur 17 is schematisch weergegeven in welke rubrieken informatie over intrinsieke gevaren gegeven
worden.
Figuur 17: Intrinsieke gevaren.

In rubriek 2 van het Vib wordt de uiteindelijke gevaarsindeling van de stof of van het mengsel gegeven.
Stoffen
Voor de indeling van stoffen worden de regels van de CLP-Verordening toegepast. Hierbij geldt dat voor een aantal
gevaarlijke stoffen de indeling en etikettering is voorgeschreven in Bijlage VI van de CLP-Verordening. Die bevat de
geharmoniseerde indeling en etikettering van een groot aantal gevaarlijke stoffen. Voor andere gevaarlijke stoffen is
een zelfclassificatie voorgeschreven. Om stoffen op de juiste wijze te kunnen indelen, dienen deze eerst getest te zijn
volgens de door de Europese Commissie voorgeschreven testmethoden zoals die zijn opgenomen in Verordening
(EG) Nr. 440/2008 houdende vaststelling van testmethoden uit hoofde van REACH (de zogenoemde Testmethoden
verordening). Nadat de stoffen getest zijn, kan men vervolgens met behulp van Bijlage I van de CLP-Verordening de
stof indelen en etiketteren.
Bijlage I van de CLP-Verordening
In Bijlage I van de CLP-Verordening worden algemene criteria voor de indeling en het kenmerken van gevaarlijke
stoffen gegeven. Deze bijlage is een essentieel hulpmiddel bij het opstellen van het gevaarsetiket van een stof. In
Bijlage I worden de criteria voor de keuze van de pictogrammen en de H- en P-zinnen beschreven, maar dat neemt
niet weg dat deskundigheid van de persoon die verantwoordelijk is voor de gevaarsindeling en het etiket nood
zakelijk is. Indien deze expertise in de onderneming ontbreekt, kan men zich laten begeleiden door een externe
deskundige. Wanneer onderzoek moet worden uitgevoerd om gegevens te genereren, kan men verzoeken in het
rapport ook melding te doen van de consequenties die de verkregen testresultaten hebben op de indeling en
etikettering.
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Mengsels
Mengsels moeten sinds 1 juni 2015 worden ingedeeld volgens de CLP-Verordening. Om het gevaar van een mengsel
te kunnen vaststellen, moet de samenstelling in gewichtsprocenten naar de afzonderlijke stoffen uitgesplitst worden.
Daarnaast moeten de indelingsgegevens van de aanwezige stoffen worden verzameld. Het kan hierbij nodig zijn om
samengestelde grondstoffen (mengsels) te ‘ontleden’ in de afzonderlijke stoffen. Ook dient men na te gaan of er in de
samenstelling bepaalde componenten onderling reageren. In het productdossier dient vermeld te worden welke
stof(fen) er bij de reactie(s) gevormd word(en)t. De gevormde stof(fen) plus een eventuele overmaat van de bij de
reactie betrokken ingrediënten dien(en)t in de rekenmethode meegenomen te worden.
Indeling mengsel volgens de CLP-Verordening
Indien mengsels getest zijn, dan kan een mengsel op dezelfde wijze worden ingedeeld als een stof.
Meestal geldt dit voor de fysische gevaren, want deze eigenschappen moeten door middel van testmethoden
worden vastgesteld. In bepaalde gevallen zijn echter voor het vaststellen van het fysische gevaar ook
rekenmethoden toegestaan. Voor het vaststellen van het gezondheids- en milieugevaar van een mengsel is in de
CLP-Verordening een zogenoemde stapsgewijze benadering ontwikkeld. De CLP-Verordening kent negen klassen
van
gezondheidsgevaren en drie voor milieugevaar. Voor elk van de genoemde categorieën wordt in de CLPVerordening een schema gegeven van de stappen die doorlopen moeten worden. Globaal zien de stappen er als
volgt uit.
1.	Gebruik indien aanwezig beschikbare testdata van het complete mengsel. De CLP-Verordening geeft de
voorkeur aan het gebruik van testgegevens. Voor het vaststellen van het gezondheids- en milieugevaar van
mengsels zijn in de praktijk meestal geen testen (dierproeven) gedaan. In Europa zijn dierproeven immers
maatschappelijk gezien ongewenst. Indien er gegevens uit het verleden of andere delen van de wereld ter
beschikking zijn, mogen die gebruikt worden. Als vervanging van dierproeven komen er steeds meer
zogenoemde in-vitrotesten ter beschikking die voldoende betrouwbaar worden geacht om de indeling hierop te
kunnen baseren. Kan men geen gebruikmaken van testdata, dan dient men verder te gaan met stap twee.
2.	Gebruik van extrapolatieprincipes. Als het mengsel niet is getest, maar er zijn voldoende gegevens over de
afzonderlijke grondstoffen en/of vergelijkbare mengsels die wel getest zijn, dan kunnen deze gegevens in
sommige gevallen volgens een aantal in de verordening beschreven extrapolatieprincipes worden gebruikt.
Voor elke gezondheids- en milieuklasse wordt per klasse aangegeven welke principes gebruikt mogen worden.
Om de principes op een verantwoorde wijze toe te passen, is veelal de deskundigheid voor een onderneming
van groot belang. Ontbreken de noodzakelijke gegevens of deskundigheid dan dient men verder te gaan met
stap drie.
3.	Gebruikmaken van een rekenmethode op basis van bestaande gegevens van de stoffen. Hierbij wordt dan
gebruikgemaakt van een ingeschatte toxiciteitswaarde op basis van beschikbare data van de grondstoffen van
het mengsel of met concentratiegrenswaarden.

Let op!
Het Vib hoeft slechts die gegevens (inzake gevaren voor werknemers en milieu en de wijze waarop deze
gevaren zo veel mogelijk voorkomen of beperkt kunnen worden) te bevatten, die verbonden zijn aan het
gebruik van uw mengsel. Men dient deze gevaren dan ook niet te verwarren met de gevaren die
verbonden zijn aan de individuele grondstoffen.
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Rubriek 9:

Fysische en chemische eigenschappen

Indien van toepassing moet men in deze rubriek informatie vermelden over de volgende fysische gevarenklassen:
- explosieven;
- brandbare gassen;
- aerosolen;
- oxiderende gassen;
- gassen onder druk;
- brandbare vloeistoffen;
- brandbare vaste stoffen;
- zelfreagerende stoffen en mengsels;
- voor zelfontbranding vatbare vloeistoffen;
- voor zelfontbranding vatbare vaste stoffen;
- zelfverhittende stoffen en mengsels;
- stoffen en mengsels die, in contact met water, brandbare gassen ontwikkelen;
- oxiderende vloeistoffen;
- oxiderende vaste stoffen;
- organische peroxiden;
- bijtend voor metalen.
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
Vermeld indien relevant in deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad de empirische gegevens met betrekking
tot de stof of het mengsel. Artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 is van toepassing. De informatie in
deze rubriek moet overeenkomen met de informatie die is verstrekt in de/het eventueel vereiste registratie en/of
chemischeveiligheidsrapport en met de indeling van de stof of het mengsel.
Artikel 8, lid 2 van de CLP-Verordening (1272/2008) geeft aan dat er enkel proeven uitgevoerd moeten worden om de
informatie in deze rubriek te achterhalen indien er niet al adequate, betrouwbare gegevens beschikbaar zijn.
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
Vermeld duidelijk de onderstaande eigenschappen en verwijs in voorkomend geval naar de gebruikte
testmethoden. Vermeld de desbetreffende meeteenheden en/of referentieomstandigheden. Vermeld ook de
bepalingsmethode (bijvoorbeeld de vlampuntmethode, de methode met open/gesloten kroes) wanneer dat
relevant is voor de interpretatie van de getalwaarde:
a.	Voorkomen. De fysische toestand (vast (ook passende en beschikbare veiligheidsinformatie over de
korrelgrootteverdeling en specifiek oppervlak vermelden wanneer dat niet reeds elders in het
veiligheidsinformatieblad is gespecificeerd), vloeibaar, gas) en de kleur van de geleverde stof of het geleverde
mengsel aangeven.
b. Geur. Indien een geur merkbaar is, een korte beschrijving geven.
c. Geurdrempelwaarde.
d.	pH: vermeld de pH van de stof of het mengsel zoals geleverd of in een waterige oplossing; in het laatste geval
de concentratie vermelden.
e. Smelt-/vriespunt.
f. Beginkookpunt en kooktraject.
g. Vlampunt.
h. Verdampingssnelheid.
i. Ontvlambaarheid (vast, gas).
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j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.

Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden.
Dampspanning.
Dampdichtheid.
Relatieve dichtheid.
Oplosbaarheid.
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water.
Zelfontbrandingstemperatuur.
Ontledingstemperatuur.
Viscositeit.
Ontploffingseigenschappen.
Oxiderende eigenschappen.

Wanneer wordt vermeld dat een specifieke eigenschap niet van toepassing is of er over een specifieke
eigenschap geen informatie beschikbaar is, moeten de redenen daarvoor worden aangegeven.
Verstrek, opdat de juiste beheersingsmaatregelen kunnen worden genomen, alle relevante informatie over de stof
of het mengsel. De informatie in deze rubriek moet overeenkomen met de in een registratie verstrekte informatie,
indien een registratie vereist is.
Voor een mengsel moet duidelijk worden vermeld op welke stof in het mengsel de informatie betrekking heeft,
tenzij die voor het hele mengsel geldt.
In deze rubriek dient men dus naast een algemene fysische verschijning (vast, vloeibaar, gas), en
indien aanwezig geur, tevens een groot aantal fysisch chemische parameters te geven die van groot
belang zijn in het kader van de gezondheid, de veiligheid en het milieu.
Voor geregistreerde stoffen is het een primaire eis dat de informatie in deze rubriek overeenkomt met
de informatie die is verstrekt in het eventueel vereiste registratiedossier en het eventueel vereiste
CSR, en ook met de indeling van de stof of het mengsel – ze moet dan ook een onderbouwing
vormen voor zowel de in rubriek 14 gegeven transportclassificatie als de indelings- en
etiketteringsinformatie in rubriek 2.
Alle in Bijlage II vermelde fysische en chemische eigenschappen dienen in het Vib vermeld te
worden. De eis ‘vermeld indien relevant in deze rubriek van het Veiligheidsinformatieblad de
empirische gegevens met betrekking tot de stof of het mengsel’ houdt in dat de waarden waarvan het
aannemelijk is dat ze binnen een bereik vallen dat van belang is voor de gevaarsindeling van een stof
of mengsel, moeten worden vermeld. Zo moet bijvoorbeeld het vlampunt van een vluchtige
organische vloeistof die waarschijnlijk als ontvlambaar zal worden ingedeeld wel worden opgegeven,
terwijl dat voor een vaste stof met een hoog smeltpunt niet nodig is. Men dient er dus voor te zorgen
dat men de beschikking heeft over deze data, hetzij via testen of de rekenmethode.
Wanneer verklaard wordt dat een bepaalde eigenschap niet van toepassing is, moet de grond
daarvoor het ontbreken van relevantie zijn, en niet het ontbreken van informatie. Als niet zonder meer
duidelijk is waarom de eigenschap niet relevant is moet dit worden toegelicht. Ook moet duidelijk
onderscheid worden gemaakt tussen gevallen waarin geen informatie beschikbaar is voor de
samensteller (bijv. ‘geen informatie beschikbaar’), en gevallen waarin feitelijke negatieve
testresultaten beschikbaar zijn.
Kortom: zinnen als Niet beschikbaar of Niet bepaald kunnen niet gebruikt worden. Wel kunnen
zinnen gebruikt worden als:
Niet van toepassing: mengsel bevat geen oxiderende stoffen.
Niet bepaald: mengsel bevat geen stoffen met explosieve eigenschappen.
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Indien gegevens niet van toepassing dient men naast de zinnen Niet van toepassing of Niet
relevant tevens een motivatie op te nemen waarom deze eigenschappen niet relevant of niet van
toepassing zijn.
Bij voorkeur moeten de data zijn verkregen volgens de testmethoden bedoeld in de REACHverordening,
de vervoersvoorschriften, of internationale beginselen voor de validatie van informatie,
zodat de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de resultaten en de samenhang met andere vereisten op
internationaal of Gemeenschapsniveau gegarandeerd zijn. Informatie verkregen uit tests die zijn
uitgevoerd ten behoeve van een REACH-registratie of bepaling van de indeling onder CLP, vormt een
ideale basis om de vereiste consistentie te verzekeren.
Zoals gespecificeerd in de desbetreffende testmethoden moet informatie over kritische parameters,
zoals de testtemperatuur en de gebruikte methoden, die van invloed zijn op de waarde van de
fysisch-chemische eigenschappen en veiligheidskenmerken, worden vermeld voor alle testresultaten
en indien beschikbaar ook voor gegevens die zijn overgenomen uit de literatuur.
Indien van toepassing worden de eenheden genoemd die onder de subtitels gebruikt moeten worden
volgens het SI-system van ISO 31-8. Indien van toepassing, dient ook de testmethode vermeld te
worden.
Ook kan men zinnen vermelden als:
Informatie uit de literatuur
Berekende waarde
Voor mengsels moet daar waar informatie niet van toepassing is op het mengsel als zodanig, duidelijk
worden aangegeven op welke stof in het mengsel de gegevens dan wel betrekking hebben.
Voorkomen. Bij het beschrijven van de ‘korrelgrootteverdeling’ moet rekening worden gehouden met
nadere beschikbare en passende informatie over eigenschappen waaraan de OESO-werkgroep voor
‘Manufactured Nanomaterials’ (WPMN) refereert, zoals de grootte en grootteverdeling, vorm,
porositeit, schijnbare dichtheid, aggregatie-/samenklonteringstoestand, morfologie, oppervlak
(m2/massa), oppervlaktelading/zèta-potentiaal en kristallijne fase. De beschikbare en passende
informatie over het specifieke oppervlak heeft betrekking op het specifieke oppervlak per eenheid
volume dat wordt afgeleid als een verhouding tussen het oppervlak per eenheid massa. Indien het
relevant wordt geacht kan hier de relatieve dichtheid worden toegevoegd. Dit punt kan met name
worden gebruikt voor de vermelding van stoffen of mengsels waarvan nanovormen in de handel
worden gebracht. Indien de stof als nanomateriaal wordt geleverd kan dat in dit punt worden
aangegeven, bijvoorbeeld als: fysische toestand: vaste stof (nanomateriaal).
Hoewel het verplicht is de kleur van de geleverde stof of het geleverde mengsel aan te duiden, is de
term ‘uiteenlopend’ of ‘divers’ toegestaan als het gaat om een groep producten die alle onder
hetzelfde Vib vallen; bijvoorbeeld voor vernissen die verschillende kleuren maar verder dezelfde
indeling en etikettering hebben.
Geur. Indien er sprake van een geur is, moet een korte beschrijving gegeven worden. Woorden als
‘karakteristiek’ of ‘typische’ kunnen hierbij NIET gebruikt worden.
De pH-waarde van het product. Indien dit mogelijk, is dan moet de pH van het commerciële product
gegeven worden. Als dit niet mogelijk is, dan de pH van het opgeloste product vermelden. Indien men
de pH opgeeft voor een waterige oplossing, dan bij voorkeur ook de temperatuur opgeven (…g/l
water, bij …°C).
Hoewel niet vereist, strekt het tot aanbeveling om naast de pH ook de alkaliniteit of aciditeit van het
commerciële product te vermelden. Gebruik hiervoor de zuur-reserve-methode van Young21.
Kookpunt/-traject van het product. Eenheid: °C. Indien bepaald onder een andere dan de
atmosferische druk wordt deze vermeld (eenheid: kPa). Van Celsius naar Fahrenheit: °C = (°F32)*5/9.

21

(J.R. Young c.s. Toxic. In Vitro, 1988, 2(1), 19-26)).
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Smeltpunt/-traject van het product. Eenheid: °C. Indien slechts een stolpunt of vriespunt bekend is, wordt dat achter
de waarde vermeld. Vuldichtheid/dichtheid. Eenheid: kg/m3.
Vlampunt van het product. Eenheid: °C. Bij voorkeur is het vlampunt in een gesloten cup bepaald, omdat dit vereist is
in verband met de indeling voor transport.
Viscositeit van het product. Eenheid: mPas (met vermelding van temp. in °C) (1 c.Poise = 1 mPas; gebruik niet de
viscositeit in Stokes).
Voor mengsels die koolwaterstoffen in een totale concentratie van 10% of meer bevatten, moet de doorstroomtijd of
de kinematische viscositeit bij 40 °C worden vermeld.
Dampdruk. Eenheid: kPa (met vermelding van temp. in °C) (1 Torr = 1 mm Hg = 133,322 Pa; 1 atm = 103,325 kPa;
1 mBar = 100 Pa).
Oplosbaarheid in water. Eenheid: g/l; aanduidingen als volledig mengbaar en vrijwel onoplosbaar kunnen ook
gebruikt worden.
Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen. Eenheid: g/l. Aanduidingen als ‘goed mengbaar met de meeste organische
oplosmiddelen’ en ‘onoplosbaar’ kunnen ook gebruikt worden.

9.2 Overige informatie
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
Vermeld in voorkomend geval andere fysische en chemische parameters zoals mengbaarheid,
vetoplosbaarheid (oplosmiddel specificeren), geleidingsvermogen of gasgroep. Vermeld passende en
beschikbare veiligheidsinformatie over redoxpotentiaal, mogelijkheid tot radicaalvorming en
fotokatalytische eigenschappen.
Met betrekking tot de beslissing of specifieke informatie in rubriek 9 of rubriek 10 van het Vib moet worden
opgenomen, vermelden we dat het een historische praktijk is om in rubriek 9 numerieke (gemeten) waarden voor
fysische en chemische eigenschappen te vermelden, en in rubriek 10 een beschrijving te geven van de intrinsieke
(kwalitatieve) eigenschappen (inclusief mogelijk gevaarlijke interacties met andere stoffen) die voortvloeien uit (of
verband houden met) deze waarden.
In deze subrubriek kunnen gegevens vermeld worden die relevant kunnen zijn voor de volledige initiële beoordeling
van de gevaren van de stof/het mengsel.
Gedacht kan hierbij worden aan wat meer detailinformatie met betrekking tot:
•e
 igenschappen van explosieve atmosferen (mengsels) als basis voor alle explosies preventieve en beschermende
maatregelen:
• voor gassen en dampen:
- de bovenste en onderste explosiegrens; en/of
- de bovenste en onderste explosiegrenspunt;
- zelfontbrandingstemperatuur;
- explosiegroep (maximaal veilige experimentele gap);
- minimum ontstekingsenergie;
- maximale snelheid van drukstijging;
- maximale explosiedruk;
• s tofwolk:
- onderste explosiegrens van stofwolken;
- stofexplosieklasse (VDI);
- verdeling van de deeltjesgrootte (mediane waarde);
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-

vochtgehalte (kwantitatieve bepaling van het watergehalte);
minimale ontstekingstemperatuur van een stofwolk;
minimum ontstekingsenergie van stof-luchtmengsels;
maximale explosiedruk van stofwolken;
maximale snelheid van drukstijging van stofwolken;
zuurstofgrensconcentratie;
bulkdichtheid;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 plosbaarheid in verschillende media;
o
s tabiliteit in organische oplosmiddelen en identiteit van relevante afbraakproducten;
verdampingssnelheid;
geleidbaarheid;
oppervlaktespanning;
dissociatieconstante in water (pKa);
oxidatie-reductie potentieel;
oplosbaarheid in vetten (oplosmiddel - olie nader te specificeren);
gehalte aan actieve zuurstof of chloor;
het joodgetal;
s tof/mengsel is bijtend voor metalen enzovoort.

Men dient goed te controleren of de informatie in deze rubriek in overeenstemming is met de informatie die gegeven
wordt in:
•R
 ubriek 2 Identificatie van de gevaren;
• Rubriek 5 Brandbestrijdingsmaatregelen;
• Rubriek 6 Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het mengsel;
• Rubriek 7 Hantering en opslag;
• Rubriek 10 Stabiliteit en reactiviteit;
• Rubriek 11 Toxicologische informatie: d.w.z. extreme pH/bijtende eigenschappen;
• Rubriek 12 Ecologische informatie: d.w.z. log Kow/bioaccumulatie;
• Rubriek 13 Instructies voor verwijdering;
• Rubriek 14 Informatie met betrekking tot het vervoer; bijv. bijtend voor metalen.
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Rubriek 10:
Stabiliteit en reactiviteit
In deze rubriek wordt men geacht rekening te houden met het voorziene gebruik en het redelijkerwijs voorziene
misbruik van het product. In de praktijk komt verkeerd gebruik of misbruik van producten door de ambachtelijke
gebruiker (helaas) regelmatig voor. Het is dan ook zeer belangrijk dat in deze rubriek erop gewezen wordt dat de
gebruiksaanwijzing van het product gevolgd moet worden.
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
In deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad moet de stabiliteit van de stof of het mengsel worden
beschreven, alsook de mogelijkheid van gevaarlijke reacties die zich onder bepaalde gebruiksomstandigheden en
ook bij het vrijkomen in het milieu kunnen voordoen; in voorkomend geval moet naar de gebruikte testmethoden
worden verwezen. Wanneer wordt vermeld dat een specifieke eigenschap niet van toepassing is of er over een
specifieke eigenschap geen informatie beschikbaar is, moeten de redenen daarvoor worden aangegeven.
Allereerst wordt in deze rubriek vermeld welke gevaarlijke reacties zich onder bepaalde omstandigheden en ook bij het
vrijkomen in het milieu kunnen voordoen, gevolgd door de omstandigheden die de gebruiker op grond hiervan dient te
vermijden. Daarna wordt aangegeven welke stoffen niet in contact mogen komen met het product en welke schadelijke
ontledingsproducten er kunnen ontstaan. Het is echter niet de bedoeling dat men gevaarlijke verbrandingsproducten
gaat opgeven. Bij het invullen van de diverse subrubrieken kan gebruikgemaakt worden van de fysische
gevaarsindelingen van de stof of het mengsel.
Bij het invullen van de diverse subrubrieken moet men zich afvragen of de uiteindelijke gebruiker vragen kan
beantwoorden als:
• Is er een noodzaak van een aanwezigheid van stabilisatoren?
• Kan er sprake zijn van een gevaarlijke exotherme reactie?
• Is er een mogelijke implicatie voor de veiligheid door een verandering in fysisch voorkomen van de stof of het
mengsel?
• Kunnen er gevaarlijke ontledingsproducten gevormd worden in contact met water?
• Kan het product ontleden in mogelijke onstabiele producten?
• Kunnen er gevaarlijke ontledingsproducten voor mens of milieu ontstaan?
•W
 at gebeurt er bij een verhoogde temperatuur of druk?

10.1 Reactiviteit
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
10.1.1. Beschrijf de reactiviteitsgevaren van de stof of het mengsel. Verstrek specifieke testgegevens
voor de stof of het hele mengsel wanneer die beschikbaar zijn. De informatie kan echter ook op
algemene gegevens voor de categorie of soort stof of mengsel zijn gebaseerd wanneer dergelijke
gegevens het verwachte gevaar van de stof of het mengsel correct weergeven.
10.1.2. Wanneer voor mengsels geen gegevens beschikbaar zijn, moeten gegevens over de stoffen
in het mengsel worden verstrekt. Bij de vaststelling van incompatibele producten moet rekening
worden gehouden met de stoffen, recipiënten en verontreinigingen waaraan de stof of het mengsel
tijdens het vervoer, de opslag of het gebruik kan worden blootgesteld.
In deze subrubriek wordt de reactiviteit van de stof of het mengsel beschreven in zoverre deze niet in andere
subrubrieken - 10.2 t/m 10.5 - is opgenomen. Indien hierbij specifieke testgegevens beschikbaar zijn, dan moeten
deze hier worden vermeld.
De informatie in deze subrubriek kan ook worden gebaseerd op algemene gegevens voor de klasse of groep van
stoffen of mengsels indien dergelijke gegevens voldoende mate overeenkomen met de te verwachten gevaren van de
stof of het mengsel. Als er geen gegevens voor mengsels beschikbaar zijn, maar wel over de individuele stoffen, dan
moeten deze worden verstrekt.

74

Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad in de praktijk

Vermeld groepen van stoffen of mengsels of specifieke stoffen, zoals water, lucht, zuren, basen of oxiderende stoffen,
waarmee de stof of het mengsel kan reageren waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat (zoals een ontploffing, het
vrijkomen van giftige of ontvlambare materialen, of het vrijkomen van zeer grote hitte), in voorkomend geval met een
korte beschrijving van de maatregelen die moeten worden genomen om de met dergelijke gevaren verbonden risico’s
te beheren.
Voorbeelden van zinnen die gebruikt kunnen worden:
Gevaarlijke reactie met …
Reageert krachtig met reducerende stoffen.
Kan explosieve peroxiden vormen.
Stof reageert zeer heftig met water onder vorming van brandbaar waterstof.
Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.2 Chemische stabiliteit
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
Vermeld of de stof of het mengsel bij normale atmosferische omstandigheden en verwachte
temperatuur en druk bij opslag en hantering stabiel of onstabiel is. Beschrijf stabilisatoren die worden
of misschien moeten worden gebruikt om de stof of het mengsel chemisch stabiel te houden. Vermeld
de mogelijke implicatie voor de veiligheid van een verandering in fysisch voorkomen van de stof of het
mengsel.
De chemische stabiliteit van een stof of een mengsel kan beschreven worden door middel van bijvoorbeeld een van de
volgende zinnen:
Stabiel onder de omstandigheden als aanbevolen in rubriek 7.
Het product is stabiel.
Stabiel beneden het smeltpunt.
Stabiel beneden … °C.
Het product is stabiel bij opslag onder normale omgevingstemperatuur (tussen -40 °C en +40 °C).
Geen gevaarlijke reactie wanneer de voorschriften voor hantering en opslag in acht worden genomen.
Wanneer het noodzakelijk is dat er voor de stabiliteit van de stof of het mengsel een stabilisator wordt toegevoegd,
dan moet dat in deze subrubriek vermeld worden. Bijvoorbeeld:
Voor stabiliteit van het mengsel gebruik stof X als stabilisator.
Ook kan het nuttig zijn te vermelden dat een fysische verandering een indicatie kan zijn van een potentieel gevaar,
bijvoorbeeld:
De vloeistof kan gevaarlijke instabiele kristallen van peroxiden vormen.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
Vermeld in voorkomend geval of de stof of het mengsel zal reageren of polymeriseren, waarbij
overdruk of overtollige hitte vrijkomt of andere gevaarlijke omstandigheden worden gecreëerd.
Beschrijf de omstandigheden waarin zich gevaarlijke reacties kunnen voordoen.
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Bijvoorbeeld:
Verdunning met een oplosmiddel veroorzaakt depolymerisatie en de vorming van formaldehyde.
Reactie met alkali-amines en verschillende metaalpoeders.
Mengsel reageert met zuren waarbij chloorgas vrijkomt.
Let op!
Omdat informatie over bijvoorbeeld het gevaar van stofexplosie al in rubrieken 2 en 9 is gegeven,
is controle op consistentie/mogelijke overlap noodzakelijk.
10.4. Te vermijden omstandigheden
Vermeld de omstandigheden die een gevaarlijke reactie kunnen veroorzaken, zoals temperatuur, druk, blootstelling aan
licht en schokken enzovoort, indien mogelijk met een korte beschrijving.
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
Vermeld omstandigheden zoals temperatuur, druk, licht, schokken, ontladingen van statische elektriciteit, trillingen
of andere vormen van fysische belasting die tot een gevaarlijke situatie kunnen leiden, in voorkomend geval met
een korte beschrijving van de maatregelen die moeten worden genomen om de met dergelijke gevaren verbonden
risico’s te beheren.
Bij het opgeven van de te vermijden omstandigheden moet terdege rekening gehouden worden met mogelijk
gevaarlijke ontledingsproducten of effecten die kunnen ontstaan doordat een product met andere producten reageert.
De inhoud van dit punt kan overlappen met die van Rubriek 7.2 ‘Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip
van incompatibele producten’. Daarom is controle op consistentie/mogelijke overlap nodig.
De in deze rubriek verstrekte adviezen moeten in overeenstemming zijn met de fysische en chemische eigenschappen
die in rubriek 9 worden beschreven.
Onder deze subtitel kunnen onder andere de van toepassing zijnde P-zinnen vermeld worden. Mochten deze
onvoldoende informatie geven, kan men bijvoorbeeld een van de volgende zinnen vermelden:
Vermijd contact met roest.
Vermijd verhoogde temperatuur.
Niet gebruiken in procesinstallatie met aluminium onderdelen.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen: niet roken.
Indien er geen gevaarlijke omstandigheden zijn, dan kan worden vermeld:
Geen specifieke aanbevelingen.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
Vermeld groepen van stoffen of mengsels of specifieke stoffen, zoals water, lucht, zuren, basen of oxiderende
stoffen, waarmee de stof of het mengsel kan reageren waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat (zoals een
ontploffing, het vrijkomen van giftige of ontvlambare materialen, of het vrijkomen van zeer grote hitte), in
voorkomend geval met een korte beschrijving van de maatregelen die moeten worden genomen om de met
dergelijke gevaren verbonden risico’s te beheren.
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Noem de materialen die een gevaarlijke reactie kunnen veroorzaken, zoals water, lucht, zuren, basen, oxiderende
stoffen of enige andere specifieke stof, indien mogelijk met een korte beschrijving.
Het is niet de bedoeling om hier een lange lijst van ‘chemisch op elkaar inwerkende materialen’ te vermelden waarin
stoffen/materialen voorkomen waarmee het product waarschijnlijk nooit in contact zal komen. Er moet een evenwicht
worden gezocht tussen enerzijds een heldere communicatie over relevante incompatibiliteiten en anderzijds de kans
op het risico’s dat er per ongeluk een relevant materiaal is weggelaten.
Het kan de voorkeur hebben om stoftypen of -klassen (bijv. ‘aromatische oplosmiddelen’) te vermelden, in plaats van
individuele stoffen. Hiermee kunnen ook lange lijsten van stoffen worden voorkomen.
Ook onder deze subtitel kunnen P-zinnen worden gebruikt. Voor meer specifieke informatie kan men eigen zinnen
gebruiken. Indien geen informatie beschikbaar is, wordt dezelfde zin gebruikt als onder ‘te vermijden omstandigheden’.
Niet mengen met oxiderende stoffen.
Niet mengen met zuren.
Dit product kan plastic en rubber aantasten.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
Vermeld bekende en redelijkerwijs te verwachten gevaarlijke ontledingsproducten die bij gebruik, opslag, lozing en
verhitting worden geproduceerd. Gevaarlijke verbrandingsproducten moeten worden opgenomen in rubriek 5 van
het veiligheidsinformatieblad.
Onder deze subtitel worden de gevaarlijke ontledingsproducten vermeld (zoals fosgeen, zwavelwaterstof of chloor).
Het gebruik van EUH-zinnen is mogelijk. Andere mogelijke vermeldingen zijn:
Reageert met zuren onder warmteafgifte.
Contact met zuren en basen kan tot heftige reacties leiden.
Contact met zuren kan giftig chloorgas doen vrijkomen.
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Rubriek 11:

Toxicologische informatie

In deze rubriek dient men een korte, complete en vooral ook een begrijpelijke beschrijving te geven van de
verschillende toxische effecten, die zich na contact met de stof of het mengsel bij de gebruiker kunnen voordoen. Bij
het opstellen kan men er rekening mee houden dat de rubriek hoofdzakelijk bedoeld is voor gebruik door medici,
professionals inzake veiligheid en gezondheid op het werk, en toxicologen.
Indien men de beschikking heeft over specifiek humaan-toxicologische informatie (bijv. over sensibilisatie) van
bepaalde stoffen of bestanddelen van het mengsel dan moet deze worden toegevoegd aan de standaardtekst, onder
vermelding van de chemische naam van de desbetreffende stof.
De rubriek wordt in feite de onderbouwing voor de indeling van een stof of mengsel voor de gezondheid van de mens.
In het kader van REACH geregistreerde stoffen is het van groot belang om ervoor te zorgen dat de gegevens gebruikt
in de Vib in overeenstemming zijn met die welke worden gebruikt bij de registratie voor REACH.
Voor mengsels die geregistreerde stoffen bevatten, moet de toxicologische informatie van deze stoffen eveneens in
overeenstemming zijn met de toepasselijke registratiedossiers.
Vanwege de grote hoeveelheid informatie die in rubriek 11 vermeld moet worden, is het omwille van de leesbaarheid
van belang de nodige aandacht aan de lay-out te besteden.
Voor de lezer moet het duidelijk zijn of de gegevens betrekking hebben op individuele stoffen of al dan niet ook van
toepassing zijn voor het hele mengsel.
De belangrijkste informatie en kritische studies moeten zonder doublures in een duidelijke en beknopte manier worden
gepresenteerd. Dit kan worden bereikt door gebruik te maken van tekstvakken of tabellen.
Als er geen gegevens beschikbaar zijn voor bepaalde eindpunten, moet dit worden vermeld met redenen zoals: data
zijn niet beschikbaar, de gegevens zijn niet van toepassing; het is technisch niet mogelijk om de gegevens te
verkrijgen; de beschikbare gegevens bieden geen overtuigend bewijs om tot indeling over te gaan.
In dit laatste geval zou men op het Vib kunnen vermelden:
Op basis van beschikbare gegevens wordt niet aan de criteria voor classificatie voldaan.
Als relevante negatieve gegevens zijn opgenomen, dan moet hierbij eveneens een ondersteunend bewijs worden
verstrekt.
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
Deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad is hoofdzakelijk bedoeld voor gebruik door medici,
professionals inzake veiligheid en gezondheid op het werk en toxicologen. Verstrek een beknopte
maar volledige en begrijpelijke beschrijving van de verschillende toxicologische
(gezondheids)effecten, alsook de beschikbare gegevens die voor de vaststelling van die effecten
werden gebruikt, en in voorkomend geval eveneens informatie over toxicokinetiek, metabolisme en
verspreiding. De informatie in deze rubriek moet overeenkomen met de informatie die is verstrekt in
de/het eventueel vereiste registratie en/of chemischeveiligheidsrapport en met de indeling van de stof
of het mengsel.
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Verstrek informatie over de volgende relevante gevarenklassen:
a) acute toxiciteit;
b) huidcorrosie/-irritatie;
c) ernstig oogletsel/oogirritatie;
d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;
e) mutageniteit in geslachtscellen;
f) carcinogeniteit;
g) giftigheid voor de voortplanting;
h) STOT bij eenmalige blootstelling;
i) STOT bij herhaalde blootstelling;
j) gevaar bij inademing.
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Deze gevaren moeten op het veiligheidsinformatieblad altijd worden vermeld.
Voor registratieplichtige stoffen worden korte samenvattingen van de informatie die is afgeleid van de
toepassing van de bijlagen VII tot en met XI opgenomen, en waar nodig eveneens een verwijzing naar
de gebruikte testmethoden. Voor registratieplichtige stoffen omvat de informatie tevens het resultaat
van de vergelijking van de beschikbare gegevens met de criteria in Verordening (EG) nr. 1272/2008
voor CMR, categorieën 1A en 1B, overeenkomstig punt 1.3.1 van bijlage I bij deze verordening.
11.1.1.
Voor elke gevarenklasse of onderverdeling daarvan moet informatie worden verstrekt. Wanneer wordt
vermeld dat de stof of het mengsel niet is ingedeeld voor een specifieke gevarenklasse of
onderverdeling daarvan, moet op het veiligheidsinformatieblad duidelijk worden vermeld of dat toe te
schrijven is aan een gebrek aan gegevens, de technische onmogelijkheid om de gegevens te
verkrijgen, geen afdoende gegevens of afdoende gegevens die niet volstaan voor indeling; in het
laatste geval moet op het veiligheidsinformatieblad worden gespecificeerd: „gebaseerd op
beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.”.
11.1.2.
De gegevens die in dit punt worden vermeld moeten betrekking hebben op de stof of het mengsel
zoals die in de handel worden gebracht. Voor een mengsel moeten de gegevens de toxicologische
eigenschappen van het mengsel als geheel beschrijven, behalve wanneer artikel 6, lid 3, van
Verordening (EG) nr. 1272/2008 van toepassing is. Indien beschikbaar moeten eveneens de relevante
toxicologische eigenschappen van de gevaarlijke stoffen in een mengsel worden verstrekt, zoals de
LD50, acute toxiciteitsschattingen of LC50.
11.1.3.
Wanneer er over de stof of het mengsel een groot aantal testgegevens bestaan, kan het nodig zijn de
resultaten van de gebruikte kritische studies samen te vatten, bijvoorbeeld per blootstellingsroute.
11.1.4.
Wanneer niet is voldaan aan de indelingscriteria voor een specifieke gevarenklasse, moet informatie
voor onderbouwing van die conclusie worden verstrekt.
11.1.5. Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten
Verstrek informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten en de effecten van de stof of het mengsel
via elke mogelijke blootstellingsroute: inslikken, inademen of contact met de huid of de ogen. Indien
de gezondheidseffecten niet bekend zijn, moet dat worden vermeld.
11.1.6. Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen
Beschrijf mogelijke schadelijke effecten voor de gezondheid en de symptomen die verband houden
met blootstelling aan de stof of het mengsel en de ingrediënten of bekende bijproducten daarvan.
Verstrek de beschikbare informatie over de symptomen die verband houden met de fysische,
chemische en toxicologische eigenschappen van de stof of het mengsel na blootstelling. Beschrijf de
eerste symptomen bij lage blootstelling tot de gevolgen van ernstige blootstelling, zoals „kan hoofdpijn
en duizeligheid veroorzaken, gevolgd door flauwvallen of bewusteloosheid; grote dosissen kunnen tot
coma en de dood leiden”.
11.1.7. Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en
langdurige blootstelling
Verstrek informatie over de eventuele uitgestelde of onmiddellijke effecten die mogen worden
verwacht na kortstondige of langdurige blootstelling. Verstrek eveneens informatie over acute en
chronische gezondheidseffecten in verband met blootstelling van de mens aan de stof of het mengsel.
Wanneer gegevens over gezondheidseffecten bij de mens niet beschikbaar zijn, moeten gegevens
over dieren worden samengevat en moet de diersoort duidelijk worden geïdentificeerd. Vermeld of de
toxicologische gegevens op gegevens over gezondheidseffecten bij mensen of dieren zijn gebaseerd.
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11.1.8. Interactieve effecten
Vermeld informatie over interacties wanneer die relevant en beschikbaar is.
11.1.9. Gebrek aan specifieke gegevens
Het is niet altijd mogelijk informatie over de gevaren van een stof of een mengsel te verkrijgen.
Wanneer er geen gegevens over de specifieke stof of het specifieke mengsel beschikbaar zijn, mogen
in voorkomend geval gegevens over soortgelijke stoffen of mengsels worden gebruikt, op voorwaarde
dat de relevante soortgelijke stof of het relevante soortgelijke mengsel is vermeld. Wanneer specifieke
gegevens niet worden gebruikt, of wanneer er geen gegevens beschikbaar zijn, moet dat duidelijk
worden vermeld.
11.1.10. Mengsels
Wanneer een mengsel niet op zijn gezondheidseffecten als geheel is getest, moet voor een bepaald
gezondheidseffect relevante informatie over in rubriek 3 opgenomen relevante stoffen worden
verstrekt.
11.1.11. Informatie over het mengsel versus informatie over de stof
11.1.11.1.
De stoffen in een mengsel kunnen in het lichaam op elkaar inwerken, wat resulteert in verschillende
graden van absorptie, metabolisme en excretie. Bijgevolg kan de toxische werking veranderen en kan
de totale toxiciteit van het mengsel verschillen van die van de stoffen die het bevat. Daarmee moet
rekening worden gehouden bij de verstrekking van toxicologische informatie in deze rubriek van het
veiligheidsinformatieblad.
11.1.11.2.
Er moet worden overwogen of de concentratie van elke stof voldoende is om bij te dragen tot de
algemene gezondheidseffecten van het mengsel. De informatie over toxische effecten moet voor elke
stof worden verstrekt, behalve in de volgende gevallen:
a) wanneer dezelfde informatie vaker voorkomt moet die voor het hele mengsel slechts één keer
worden vermeld (bijvoorbeeld wanneer twee stoffen allebei braken en diarree veroorzaken);
b) w
 anneer het onwaarschijnlijk is dat deze effecten zich zullen voordoen bij de aanwezige concentraties,
zoals wanneer een licht irriterende stof tot onder een bepaalde concentratie in een nietirriterende oplossing
wordt verdund;
c) w
 anneer er geen informatie over interacties tussen stoffen in een mengsel beschikbaar is, mogen geen
veronderstellingen mogen gemaakt, maar moeten de gezondheidseffecten van elke stof afzonderlijk worden |
vermeld.
11.1.12. Overige informatie
Andere relevante informatie over schadelijke gezondheidseffecten moet worden vermeld, ook al is die
krachtens de indelingscriteria niet vereist.

Stoffen
Voor een stof moet informatie worden verstrekt voor de volgende relevante gevarenklassen of differentiaties,
opgesplitst volgens de route van blootstelling, soorten (rat, muis, mens), de studieduur en studiemethode:
• a cute toxiciteit (oraal, dermaal, ademhaling);
•b
 ijtend of irriterend voor de huid;
•e
 rnstig oogletsel/oogirritatie;
• s ensibilisatie van de luchtwegen of van de huid;
• k ankerverwekkendheid;
•m
 utageniteit in de geslachtscellen (in-vitro en in-vivo);
• v oortplantingstoxiciteit (aantasting van de vruchtbaarheid, reproductieve toxiciteit, ontwikkelingsstoornissen);
• s pecifieke doelorgaantoxiciteit na eenmalige en na meermalige blootstelling;
• aspiratietoxiciteit.
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Wanneer de gegevens van een stof niet door onderzoek maar door middel van berekening (structuur-effect-relatie,
QSAR) zijn verkregen, moet men dit vermelden.
Zorg ervoor dat de naam van de stof waarover informatie verstrekt wordt in overeenstemming is met de naam zoals in
rubriek 3 is vermeld.
Mengsels
Houd bij de invulling van deze rubriek voor mengsels rekening met de samenstelling van het product zoals gegeven in
rubriek 3. Wanneer van een mengsel geen gegevens beschikbaar zijn, verdient het aanbeveling te vermelden:
Op het mengsel als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd.
Voor een stof moet informatie worden verstrekt, voor de volgende relevante effecten:
a. acute toxiciteit;
b. irritatie;
c. bijtend;
d. sensibilisatie;
e. toxiciteit bij herhaalde toediening;
f. kankerverwekkendheid;
g. mutageniteit;
h. giftigheid voor de voortplanting.
Eerder, in hoofdstuk 4.5, werd beschreven hoe mengsels volgens de CLP-Verordening moeten worden ingedeeld.
Over het algemeen zal voor het vaststellen van deze eindpunten gebruikgemaakt worden van de conventionele
rekenmethode zoals deze beschreven staat in de genoemde richtlijn. Hierin ontbreken echter criteria voor het effect
van toxiciteit bij herhaalde toediening. Deze zullen vastgesteld moeten worden op basis van informatie over de
ingrediënten die in het mengsel aanwezig zijn.
Indien er CMR-stoffen in het mengsel aanwezig zijn, dan moet de relevante informatie van deze CMR-stoffen ook in
rubriek 11 worden opgenomen.
Er moet in deze rubriek gebruik worden gemaakt van de criteria zoals gegeven in Bijlage I van de CLP-Verordening.
Indien men bijvoorbeeld de acute toxiciteit heeft vastgesteld op basis van de beschreven rekenmethode, dan kan men
in deze rubriek de berekende waarden voor de Acute Toxicity Estimate (ATE) vermelden; voorbeeld:
ATEmix (oraal) = xxx mg/kg
ATEmix (huid) = xxx mg/kg
ATEmix (inhal.) = x mg/l/4u (dampen)
Ook moeten de mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheidseffecten/symptomen na blootstelling aan een
stof, mengsel en/of bekende bijproducten worden beschreven.
Rekening houdend met het beoogde gebruik zoals beschreven in rubriek 1.2, vermeld hier de symptomen veroorzaakt
door de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen van de stof of het mengsel worden opgenomen.
Symptomen die na blootstelling optreden, dienen te worden gerangschikt in een volgorde van laag naar hoog niveau
van blootstelling. Tevens moet worden aangegeven of deze symptomen onmiddellijk of met vertraging kunnen
optreden.
Als over het mengsel zelf geen informatie beschikbaar is voor een bepaald eindpunt, maar wel over de in het mengsel
aanwezige stof(fen), dan kan dit eindpunt worden vermeld als geldend voor het mengsel. Men hoeft het dan niet naar
de afzonderlijke stof(fen) uit te splitsen.
Als er geen specifieke gegevens beschikbaar zijn over het mengsel met betrekking tot interacties tussen stoffen die in
het mengsel aanwezig zijn, dan mogen hierover geen veronderstellingen worden gemaakt. In plaats daarvan moeten de
gevolgen voor de gezondheid van elke stof afzonderlijk worden opgenomen (zie Bijlage II, punt 11.1.11.2).
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Ten slotte dient men goed te controleren of de informatie in deze rubriek in overeenstemming is met de informatie die
gegeven wordt in:
- Rubriek 2
Identificatie van de gevaren;
- Rubriek 4
Eerstehulpmaatregelen;
- Rubriek 6
Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het mengsel;
- Rubriek 7
Hantering en opslag;
- Rubriek 8
Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming;
- Rubriek 9
Fysische en chemische eigenschappen;
- Rubriek 13 Instructies voor verwijdering;
- Rubriek 14 Informatie met betrekking tot het vervoer;
- Rubriek 15 Wettelijk verplichte informatie.

Rubriek 12:

Ecologische informatie

In deze rubriek moet informatie verschaft worden over de mogelijke korte- en langetermijngevolgen voor en/of effecten
op het milieu door het gebruik van een mengsel en de hierin verwerkte stoffen. Men dient hierbij rekening te houden
met de wijze waarop de stof of het mengsel gebruikt wordt. In het Vib voor een mengsels moet duidelijk worden
aangegeven of de gegevens betrekking hebben op bestanddelen of op het mengsel in zijn totaliteit.
Bijzondere aandacht is nodig wanneer het mengsel als geheel is getest op aquatische toxiciteit. In dat geval kan het
acute gevaar, maar niet het gevaar op lange termijn, worden vastgesteld aan de hand van adequate LC50- of EC50gegevens voor acute toxiciteit overeenkomstig de criteria die zijn vastgesteld voor stoffen. Het is niet mogelijk om
acute toxiciteit in combinatie met testgegevens over het milieutraject (afbreekbaarheid en bioaccumulatie) toe te
passen voor de indeling voor gevaar op lange termijn, omdat de gegevens van afbreekbaarheids- en
bioaccumulatietests van mengsels niet geïnterpreteerd kunnen worden; deze zijn immers alleen voor afzonderlijke
stoffen van betekenis.
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
RUBRIEK 12: Ecologische informatie
In deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad wordt informatie verstrekt om het milieueffect van de
stof of het mengsel te kunnen evalueren wanneer deze vrijkomen in het milieu. In de punten 12.1 tot
en met 12.6 van het veiligheidsinformatieblad wordt een korte samenvatting van de gegevens
verstrekt, alsook, wanneer die beschikbaar zijn, relevante testgegevens waarbij soort, middel,
eenheden en duur en omstandigheden van de test duidelijk worden vermeld. Deze informatie kan
nuttig zijn bij het reageren op lozingen en bij het evalueren van afvalverwerkingspraktijken, de
beheersing van het vrijkomen van de stof of het mengsel, maatregelen bij het accidenteel vrijkomen
van de stof of het mengsel, en het vervoer. Wanneer wordt vermeld dat een specifieke eigenschap
niet van toepassing is (omdat uit de beschikbare gegevens blijkt dat de stof of het mengsel niet aan de
indelingscriteria voldoet) of er over een specifieke eigenschap geen informatie beschikbaar is, moeten
de redenen daarvoor worden aangegeven. Indien een stof of een mengsel niet is ingedeeld om een
andere reden (bijvoorbeeld vanwege de technische onmogelijkheid om de gegevens te verkrijgen of
omdat de gegevens geen uitsluitsel geven), moet dit ook duidelijk worden vermeld op het
veiligheidsinformatieblad.
Sommige eigenschappen, zoals bioaccumulatie, persistentie en afbreekbaarheid, zijn specifiek voor
een bepaalde stof, en voor zover beschikbaar en relevant moet die informatie worden verstrekt voor
elke desbetreffende stof in het mengsel (d.w.z. die welke moeten worden vermeld in rubriek 3 van het
veiligheidsinformatieblad en gevaarlijk zijn voor het milieu of PBT/zPzB-stoffen zijn). Er moet ook
informatie worden verstrekt over gevaarlijke omzettingsproducten die ontstaan bij de afbraak van
stoffen of mengsels.
De informatie in deze rubriek moet overeenkomen met de informatie die is verstrekt in de/het
eventueel vereiste registratie en/of chemischeveiligheidsrapport en met de indeling van de stof of het
mengsel.j) gevaar bij inademing.
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12.1 Toxiciteit
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
12.1. Toxiciteit
Verstrek indien beschikbaar informatie over toxiciteit die gebaseerd is op gegevens van tests op waterorganismen
en/of terrestrische organismen. Hieronder vallen relevante beschikbare gegevens over aquatische toxiciteit, zowel
acuut als chronisch, voor vis, schaaldieren, algen en andere waterplanten. Vermeld voorts toxiciteitsgegevens over
micro- en macro-organismen in de bodem en andere voor het milieu relevante organismen, zoals vogels, bijen en
planten, voor zover deze beschikbaar zijn. Indien de stof of het mengsel remmende effecten op de activiteit van
microorganismen heeft, moet het mogelijke effect op rioolwaterzuiveringsinstallaties worden vermeld. Voor
registratieplichtige stoffen worden samenvattingen van de informatie die is afgeleid van de toepassing van de
bijlagen VII tot en met XI bij deze verordening opgenomen.
Voor een mengsel moet men hier de ecotoxische informatie vermelden van de in het mengsel aanwezige stoffen.
Vermeld hierbij per stof de naam zoals vermeld in rubriek 3.
Acute toxiciteit data:
Vis
Vermeld de naam van de gebruikte vis, de waarde in de eenheid mg/l en de testduur. Bijvoorbeeld:
Zebravis: 96h-LC50 = 125 mg/l
Daphnia
Als bij vis. Bijvoorbeeld:
Daphnia magna: 48h-EC50 = 15 mg/l
Algen
Als bij vis. Bijvoorbeeld:
S. capricornutum: 72h-EC50 = 0,5 mg/l
Bacteriën
Als bij vis. Bijvoorbeeld:
Pseudomonas putida: 17h-EC50 = 2,5 mg/l
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Milieugedrag
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Persistentie en afbreekbaarheid is het vermogen van de stof of de relevante stoffen in een mengsel om in het
milieu te worden afgebroken, hetzij langs biologische weg, hetzij via andere processen, zoals oxidatie of hydrolyse.
Indien er testresultaten beschikbaar zijn die relevant zijn voor het beoordelen van de persistentie en de
afbreekbaarheid, moeten die worden vermeld. Wanneer halveringstijden worden vermeld, moet worden
verduidelijkt of deze betrekking hebben op mineralisatie of op primaire afbraak. Het vermogen van de stof of
bepaalde stoffen in een mengsel om in rioolwaterzuiveringsinstallaties te worden afgebroken, moet eveneens
worden vermeld.
Voor zover beschikbaar en relevant moet de informatie worden verstrekt voor elke individuele stof in het mengsel
die overeenkomstig de voorschriften in rubriek 3 van het veiligheidsinformatieblad moet worden vermeld.
12.3. Bioaccumulatie
Bioaccumulatie is het vermogen van de stof of van bepaalde stoffen in een mengsel om zich in biota te
accumuleren en uiteindelijk in de voedselketen te worden opgenomen. Testresultaten die relevant zijn voor het
beoordelen van de bioaccumulatie moeten worden verstrekt, met vermelding van de verdelingscoëfficiënt octanol/
water (Kow) en de bioconcentratiefactor (BCF), indien beschikbaar. Voor zover beschikbaar en relevant moet de
informatie worden verstrekt voor elke individuele stof in het mengsel die overeenkomstig de voorschriften in
rubriek 3 van het veiligheidsinformatieblad moet worden vermeld.
12.4. Mobiliteit in de bodem
Mobiliteit in de bodem is het vermogen van de stof of de bestanddelen van een mengsel om, indien zij in het
milieu terechtkomen, door natuurkrachten te worden getransporteerd naar het grondwater of tot op een afstand
van de plaats waar zij zijn vrijgekomen. Vermeld indien beschikbaar de mogelijke mobiliteit in de bodem. Informatie
over mobiliteit in de bodem kan worden verzameld uit relevante mobiliteitsgegevens zoals studies over adsorptie
of uitspoeling, bekende of voorspelde verspreiding over milieucompartimenten, of oppervlaktespanning. Kocwaarden kunnen bijvoorbeeld op grond van de verdelingscoëfficiënt octanol/water (Kow) worden voorspeld.
Uitspoeling en mobiliteit kunnen met modellen worden voorspeld. Voor zover beschikbaar en relevant moet de
informatie worden verstrekt voor elke individuele stof in het mengsel die overeenkomstig de voorschriften in
rubriek 3 van het veiligheidsinformatieblad moet worden vermeld. Wanneer experimentele gegevens beschikbaar
zijn, gaan die over het algemeen voor op modellen en voorspellingen.
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Indien een chemischeveiligheidsrapport vereist is, moeten de resultaten van de PBT- en zPzBbeoordeling
als vermeld in het chemischeveiligheidsrapport worden verstrekt.
12.6. Andere schadelijke effecten
Vermeld indien beschikbaar informatie over andere schadelijke milieueffecten, bijvoorbeeld het
milieutraject (blootstelling), vermogen tot vorming van fotochemische ozon, ozonafbrekend vermogen,
hormoonontregelend vermogen en/of broeikaseffect.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid
Geef op deze plaats de resultaten van het biologische afbreekbaarheidsonderzoek zoals:
Biologisch niet makkelijk afbreekbaar (OECD 301D).
Biodegeneratie-onderzoek volgens Zahn-Wellen.
Voor was- en reinigingsmiddelen (detergentia) wordt aanbevolen om de volgende zin op te nemen:
De oppervlakteactieve stof(fen) in dit mengsel voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd
in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden
ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.
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Abiotische afbraak
Sommige stoffen kunnen niet biologisch maar wel anderszins worden afgebroken. Indien hierover gegevens
beschikbaar zijn, moeten deze worden vermeld. Men kan bijvoorbeeld een of meer van de volgende zinnen gebruiken:
Niet stabiel bij pH 7.
Halfwaardetijd hydrolytische afbraak: 2 maanden.
Halfwaardetijd fotolytische afbraak: 4 weken.
12.3 Bioaccumulatie
Indien deze gegevens bekend zijn, kunnen op deze plaats de bioaccumulatiefactor (BCF) en de verdelingscoëfficient
vermeld worden.
12.4 Mobiliteit in de bodem
De tekst in de bijlage is hierover helder.
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Hier hoeft men geen gedetailleerde informatie te verstrekken over de gegevens die zijn gebruikt om tot een conclusie
over de PBT- of zPzB-eigenschappen te komen. Dit geldt in het bijzonder wanneer de conclusie is dat het product
deze eigenschappen niet heeft. Een eenvoudige verklaring met die strekking volstaat, bijvoorbeeld:
Uit de resultaten van de beoordeling van de stof blijkt dat deze stof geen PBT- of zPzB-stof is.
Dit mengsel bevat geen stoffen die na beoordeling als een PBT- of zPzB-stof worden beschouwd.
12.6 Andere schadelijke effecten
In subrubriek 12.6 kan additionele informatie vermeld worden, bijvoorbeeld de grenswaarden met betrekking tot de
toxiciteit in actief slib van zuiveringsinstallaties.
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Rubriek 2:

Identificatie van de gevaren

In rubriek 2 dienen de gevaren vermeld te worden die volgen uit de indeling van de stof of het mengsel op basis van
de indelingsregels. Indien het een stof betreft en deze is opgenomen in Bijlage VI van de CLP-Verordening dan moet
hier de voorgeschreven indeling en etikettering opgenomen worden. Voor mengsels moet hier de indeling en
etikettering op basis van de criteria in Bijlage I van de CLP-Verordening.
De informatie in rubriek 2 dient in overeenstemming te zijn met de informatie op het gevaarsetiket.
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
In deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad worden de gevaren van de stof of het mengsel en de
passende waarschuwingen voor die gevaren beschreven.
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Voor de indeling van een stof of een mengsel moeten de indelingscriteria van Verordening (EG) nr.
1272/2008 worden toegepast. Wanneer de leverancier voor opname in de inventaris van indelingen
en etiketteringen informatie over de stof heeft verstrekt overeenkomstig artikel 40 van Verordening
(EG) nr. 1272/2008, moet in het veiligheidsinformatieblad dezelfde indeling worden vermeld.
Indien het mengsel niet voldoet aan de indelingscriteria overeenkomstig Verordening (EG) nr.
1272/2008, moet dat duidelijk worden vermeld.
Informatie over de stoffen in het mengsel moet in punt 3.2 worden vermeld.
Indien de indeling, met inbegrip van de gevarenaanduidingen, niet volledig is uitgeschreven, moet
worden verwezen naar rubriek 16, waar de volledige tekst van elke indeling, met inbegrip van elke
gevarenaanduiding, moet worden vermeld.
De belangrijkste nadelige fysische, gezondheids- en milieueffecten moeten zodanig worden
geformuleerd dat een leek de gevaren van de stof of het mengsel kan identificeren, en moeten
overeenstemmen met de rubrieken 9 tot en met 12 van het veiligheidsinformatieblad.
2.2. Etiketteringselementen
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 moeten, volgens de indeling, minstens de volgende
elementen op het etiket voorkomen: gevarenpictogram(men), signaalwoord(en),
gevarenaanduiding(en) en veiligheidsaanbeveling(en). Een grafische reproductie van het hele
gevarenpictogram in zwart-wit of een grafische reproductie van alleen het symbool mag worden
gebruikt in de plaats van het kleurenpictogram van Verordening (EG) nr. 1272/2008.
De passende etiketteringselementen moeten overeenkomstig artikel 25 en artikel 32, lid 6, van
Verordening (EG) nr. 1272/2008 worden verstrekt.
2.3. Andere gevaren
Vermeld informatie over het feit of de stof of het mengsel voldoet aan de criteria voor PBT of zPzB
overeenkomstig bijlage XIII.
Verstrek informatie over andere gevaren die geen indeling tot gevolg hebben, maar die het algemene
gevaar van de stof of het mengsel kunnen vergroten, zoals de vorming van luchtvervuilende stoffen
tijdens het harden of verwerken, stofvorming, explosieve eigenschappen die niet voldoen aan de
indelingscriteria van deel 2, punt 2.1, van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008, gevaar van
stofexplosie, kruisgevoeligheid, verstikking, bevriezing, eventuele hoge geur- of smaakkracht, of
milieueffecten zoals gevaren voor in de bodem levende organismen of het fotochemische vermogen
tot ozonvorming. Bij gevaar voor een stofexplosie is de vermelding „Kan een explosief mengsel van
stof en lucht vormen” gepast.
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Stoffen
Wanneer een leverancier zijn stof heeft gemeld bij de ECHA in het kader van de CLP-inventarisatie dan moet de
indeling in het Veiligheidsinformatieblad gelijk zijn aan dat wat gemeld is aan de ECHA.
Voorbeeld over hoe rubriek 2 in te vullen voor een stof:
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof
2.1.1 Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)
Flam. Liq. 2
H225
Acute tox. 3
H301
Acute tox. 3
H311
Acute tox. 3
H331
STOT SE 1
H370
2.1.2 Overige informatie
Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van H- en EUH-zinnen (gevarenaanduidingen).
2.2. Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)
Productidentificatie:
Stof AAA
Indexnummer:
xxx-xxx-xx-X

Gevarenpictogrammen:

Signaalwoord:

Gevaar

Gevarenaanduidingen:
		
		
		
		

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
H301 Giftig bij inslikken
H311 Giftig bij contact met de huid
H331 Giftig bij inademing
H370 Veroorzaakt schade aan organen

Veiligheidsaanbevelingen:
		
		
		
		
		

P210 Van brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtingsapparatuur gebruiken.
P243 Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of
een arts raadplegen.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde
kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.
P304 + P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten
rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P307 +
 P311 NA blootstelling: een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts
raadplegen.
P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P404 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P405 Achter slot bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een speciale afvalverwerkingsfabriek.
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2.3 Andere gevaren
- Kans op blindheid na inslikken van het product
- De stof is fototoxisch

Mengsels
Ook voor mengsels moet hier de indeling en etikettering op basis van de criteria in Bijlage I van de CLP-Verordening
komen te staan. Deze zijn voor mengsels verplicht sinds 1 juni 2015.
Vanuit CLP dienen in bepaalde gevallen gevaarlijke bestanddelen genoemd te worden op het etiket. In artikel 18, lid 2
van CLP wordt vermeld dat hiervoor de IUPAC nomenclatuur gebruikt moet worden. Echter, in het ‘Richtsnoer voor
etikettering en verpakking22 van het ECHA wordt sinds kort vermeld: “Wanneer een andere internationale chemische
naam (bijvoorbeeld een INCI-naam) beter bekend is bij de gebruiker/consument, is het mogelijk om af te wijken van
de benadering in artikel 18, lid 2. Het verdient de voorkeur om de naam te gebruiken die als algemeen bekend wordt
beschouwd. De naam van de stof moet ondubbelzinnig zijn identiteit omschrijven. Wanneer een INCI-naam de
stofidentiteit onvoldoende omschrijft in vergelijking met bijv. de vereisten van artikel 18, lid 2 of de vereisten voor
veiligheidsinformatiebladen krachtens de REACH-verordening, dient een duidelijkere identificatie de voorkeur te
krijgen.”
Voorbeeld over hoe rubriek 2 in te vullen voor een mengsel:

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van het mengsel
2.1.1 Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)
Het product is ingedeeld als gevaarlijk volgens CLP en zijn wijzigingen.
Skin Corr. 1 H314
Aquatic Acute H400
Aquatic Chronic 3 H412
2.1.2 Overige informatie
Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van H- en EUH-zinnen (gevarenaanduidingen).
2.2 Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)
Productidentificatie:

Product XXX

Gevarenpictogrammen:

22

Signaalwoord:

Gevaar

Gevarenaanduidingen:
		

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen

ECHA Richtsnoer voor etikettering en verpakking, Versie 3.0 – juli 2017
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Veiligheidsaanbevelingen:
		
		
		

		
		

P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen
P273 Voorkom lozing in het milieu
P301+ P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P303+ P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde
kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+ P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk;
blijven spoelen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor chemisch afval.

Gevaarlijke bestanddelen:

SODIUM HYDROXIDE 23

		

2.3 Andere gevaren
Er zijn geen aanvullende gevaren.

23

INCI-benaming van natronloog.
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4.6 Het opstellen van een Vib: relevante wettelijke informatie
In rubriek 2 dient de wettelijke informatie te worden vermeld die voortvloeit uit de gevaarsindeling volgens de regels
van de CLP-Verordening. De overige wettelijke informatie dient vermeld te worden in de rubrieken 14 en 15; zie figuur
18.
Figuur 18: Relevante wettelijke informatie.

Rubriek 14 is gereserveerd voor informatie met betrekking tot vervoer. Hier moet de gebruiker essentiële informatie
over de classificatie voor verzending over de weg, per spoor, over zee, via de binnenwateren of via de lucht kunnen
vinden.
In rubriek 15 moet de toepasselijke wetgeving voor de stof of het mengsel die niet in rubriek 2 gegeven is, vermeld
worden. Hierbij moet gedacht worden aan relevante informatie volgend uit Europese regelgeving zoals de Seveso-III
richtlijn of de Detergentenverordening, maar ook aan nationale regelgeving zoals in Nederland de indeling van een stof
volgens de Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM) of de Nederlandse Emissierichtlijnen (NeR).
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Rubriek 14:

Informatie met betrekking tot het vervoer

Door vele samenstellers van het Vib wordt het invullen van deze rubriek als moeilijk ervaren. Men wordt geadviseerd
diverse uitgewerkte regelingen te raadplegen, die gelden voor spoor-, weg-, lucht- en zeetransport (resp. RID, ADR,
ICAO-IATA-DGR en IMO-IMDG). In de praktijk zal deze rubriek dan ook ingevuld moeten worden door de
veiligheidsadviseur van een onderneming (zie kader).
Let op!
In verband met de grote verschillen van de indelingscriteria is het zeer wel mogelijk dat een stof een
afleveringsetiket behoeft en geen transportetiket of omgekeerd.
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Vermeld in deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad essentiële informatie over de classificatie voor het
vervoer/de verzending over de weg, per spoor, over zee, via de binnenwateren of via de lucht van in rubriek 1
vermelde stoffen of mengsels. Wanneer deze informatie niet beschikbaar is of niet relevant is, moet dat worden
vermeld.
Verstrek in voorkomend geval informatie over de transportclassificatie voor elk modelreglement van de VN: de
Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)24, het
Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID)25 en de Europese
Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN)26 ,
die alle drie ten uitvoer zijn gelegd bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende
het vervoer van gevaarlijke goederen over land27, alsook de International Maritime Dangerous Goods (IMDG)
Code 28 (zee), en de Technische instructies voor de veiligheid van het luchtvervoer van gevaarlijke goederen
(ICAO) 29(lucht).
14.1. VN-nummer
Verstrek het VN-nummer (d.w.z. het uit vier cijfers bestaande identificatienummer van de stof, het mengsel of
het voorwerp, voorafgegaan door de letters „VN”) van de modelreglementen van de VN.
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Verstrek de juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN tenzij die in punt 1.1
als productidentificatie is vermeld.
14.3. Transportgevarenklasse(n)
Vermeld de transportgevarenklasse (en secundaire risico’s) waarin de stoffen of de mengsels overeenkomstig
de modelreglementen van de VN zijn ingedeeld op grond van het belangrijkste gevaar dat zij inhouden.
14.4. Verpakkingsgroep
Vermeld in voorkomend geval het verpakkingsgroepnummer overeenkomstig de modelreglementen van de VN.
Het verpakkingsgroepnummer wordt aan bepaalde stoffen toegekend afhankelijk van de ernst van het gevaar dat
zij inhouden.

24

25

26
27
28
29

 erenigde Naties, Economische Commissie voor Europa, versie die sinds 1 januari 2009 van toepassing is, ISBNV
978-92-1-139131-2.
B ijlage 1 bij aanhangsel B (Uniforme regels betreffende de overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van
goederen) van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer, versie die sinds 1 januari 2009 van
kracht is.
H erziene versie van 1 januari 2007.
P B L 260 van 30.9.2008, blz. 1.
Internationale Maritieme Organisatie, editie 2006, ISBN 978-92-8001-4214-3.
IATA, editie 2007-2008.
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14.5. Milieugevaren
Vermeld of de stof of het mengsel gevaarlijk is voor het milieu volgens de criteria van de modelreglementen van de
VN (IMDG-code, ADR, RID en ADN) en/of volgens de IMDG-code mariene verontreiniging veroorzaakt. Wanneer
vervoer van de stof of het mengsel in tankschepen over de binnenwateren is toegestaan of de bedoeling is, moet
worden vermeld of de stof of het mengsel volgens de ADN slechts in tankschepen gevaarlijk is voor het milieu.
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Vermeld eventuele speciale voorzorgsmaatregelen die een gebruiker moet of zou moeten nemen of waarvan hij op
de hoogte moet of zou moeten zijn met betrekking tot het vervoer of de verplaatsing binnen of buiten zijn bedrijf.
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code
Dit punt is alleen van toepassing wanneer een lading bedoeld is om in bulk te worden vervoerd overeenkomstig
de volgende instrumenten van de IMO: bijlage II bij Marpol en de IBC-code.
Verstrek de productnaam (wanneer die verschilt van die in punt 1.1) zoals voorgeschreven door het
vervoersbewijs en overeenkomstig de naam die wordt gebruikt in de lijst van productnamen in hoofdstuk 17 of 18
van de IBC-code of de laatste editie van de circulaire van de Commissie voor de bescherming van het mariene
milieu (MEPC) van de IMO30. Vermeld het vereiste type schip en de verontreinigingscategorie..
In deze rubriek moet men onder meer de verzendnaam (‘proper shipping name’) en het UN-nummer (in Nederland
soms VN-nummer genoemd) vermelden. In het zogenoemde oranje boek (United Nations Expert Group:
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) kan men de combinatie van het nummer en de verzendnaam
opzoeken in een lijst met vastgelegde transportcriteria. Echter, ruim 50% van de daarvoor in aanmerking komende
stoffen komen niet op de lijst voor. Voor deze stoffen dient men de meest daarvoor in aanmerking komende ‘niet elders
genoemd’ (neg) ingang te kiezen om de transportgevaren te identificeren. De verzendnaam is in een dergelijk geval
een algemeen gebruikte technische of wetenschappelijke naam. Handelsnamen mogen niet gebruikt worden. Wanneer
sprake is van een mengsel worden slechts de namen van de twee stoffen genoemd die het meest bijdragen aan het
gevaar.
De verpakkingsgroep geeft de aard en de mate van het gevaar. Klasse 3 (ontvlambare vloeistoffen) en Klasse 8
(bijtend) zijn het meest van toepassing. Voor een volledig overzicht van de toe te passen criteria wordt verwezen naar
de bestaande handboeken.

30

M EPC.2/Circular, Provisional categorization of liquid substances, versie 14, van kracht sinds 1 januari 2009.
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Transportregelgeving en de veiligheidsadviseur
Transport is zowel nationaal als internationaal vastgelegd in wet- en regelgeving. Deze is erop gericht goederen
en stoffen veilig te vervoeren. De regelgeving met betrekking tot vervoer is ingericht aan de hand van twee
criteria:
- de wijze van vervoer en
- de aard van het vervoerde.
Om te bepalen welke wetgeving van toepassing is, dient dus eerst een aantal factoren gedefinieerd te worden.
Allereerst wat betreft de wijze van vervoeren. Vindt het transport plaats:
- over de weg (ADR),
- per spoor (RID),
- over binnenwateren (ADN),
- over zee (IMDG), of
- door de lucht (ICAO)?
Daarna dient
- vervoer van
- vervoer van
- vervoer van

vastgesteld te worden wat de aard van de lading is. Is er sprake van:
personen,
gevaarlijke stoffen/goederen, of
niet gevaarlijke stoffen/goederen?

ADR en RID lijken heel erg veel op elkaar, ook ADN is in de basis niet erg anders. Vervoer over zee kent bepaalde
specifieke zaken zoals het begrip ‘marine pollutant’. Het gaat dan om stoffen die schadelijk zijn voor het zeemilieu.
Deze kunnen op grond van hun gevaarseigenschappen ook in andere gevarenklassen thuishoren. Deze stoffen
worden in de gevaarlijkestoffenlijst van de IMDG Code aangegeven met een ‘P’ (marine pollutant) of ‘PP’ (severe
marine pollutant).
Om uw weg te kunnen vinden in een van de vervoerswetgevingen dient altijd eerst het UN-nummer van de te
vervoeren goederen te worden vastgesteld. Deze is in alle vervoersmodaliteiten dezelfde. Als eenmaal het UNnummer is vastgesteld, verwijst de gevaarlijkestoffenlijst in hoofdstuk 3 van het ADR naar de specifieke
hoofdstukken zoals verpakking, etikettering, tankvoorschriften enzovoort. Uitgangspunt is dat elke onderneming
die iets doet op het gebied van vervoer van gevaarlijke stoffen een veiligheidsadviseur in dienst moet hebben.
Deze plicht om een veiligheidsadviseur te benoemen is van toepassing op ondernemingen die:
- gevaarlijke stoffen vervoeren;
- gevaarlijke stoffen laden of lossen;
- gevaarlijke stoffen nederleggen tijdens het vervoer.
Het aanstellen van een adviseur is verplicht voor zover het gevaarlijke stoffen betreft die niet vallen onder de
vrijstelling zoals opgesomd in de secties 1.1.3. en 1.1.3.6. van het ADR.
De regeling is ook van toepassing op bedrijfsterreinen, zoals onder meer lucht- of zeehaventerreinen.
Ondernemingen die als laatste in de transportketen de gevaarlijke stoffen in ontvangst nemen, zoals
supermarkten, bunkerstations of benzinestations hoeven geen veiligheidsadviseur in dienst te hebben.
De onderneming die de goederen aflevert moet wel over een adviseur beschikken.
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Ter wille van de duidelijkheid verdient het aanbeveling de rubriek te splitsen in subrubrieken voor respectievelijk landen binnenwater-, zee- en luchttransport. Indien het product voor één of meer van de manieren van transport niet is
ingedeeld als gevaarlijk, kan de volgende zin worden gebruikt in de desbetreffende subrubriek(en):
Volgens de geldende transportregels is het product niet ingedeeld als een gevaarlijk product.
Wanneer producten nooit voor lucht- of zeetransport in aanmerking komen, dan kan men overwegen verdere informatie
achterwege te laten en in de subrubrieken de zin op te nemen:
Dit product wordt geacht niet per lucht vervoerd te worden.
Dit product wordt geacht niet per zee vervoerd te worden.

Landtransport (RID/ADR)
De te vermelden gegevens zijn de volgende:
- UN-nummer
- Juiste ladingnaam
- Transportgevarenklasse(n) (inclusief gevaarsetiket)
- Verpakkingsgroep;
- Andere informatie zoals additionele verplichtingen voor het etiket of bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

Zeetransport (IDMG)
De te vermelden gegevens zijn de volgende:
- klasse;
- UN-nummer;
- verpakkinsgroep;
-m
 arine pollutant (voor zeewater-organismen schadelijke stof);
De te geven informatie is ‘neen’, ‘P’ (marine pollutant) of ‘PP’ (severe marine pollutant). Voor slechts een beperkt
aantal stoffen is aangegeven dat de vermelding P of PP verplicht is. Een aanvullende regel stelt daarom dat buiten
de vermelde stoffen een P vermeld moet worden voor stoffen met een LC50 (EC50)/96 h-waarde tussen 0,01 en 1
ppm, en PP wanneer deze waarde kleiner is dan 0,01 ppm.
- E mergency Schedule (EMS) nummer(s). Het is niet noodzakelijk de in het IMDG-schema aangegeven nummers te
vermelden. De onderneming maakt de beste keuze;
- Medical First Aid Guide (MFAG) nummers. Ook voor deze informatie heeft men een vrije keuze; IMO/IMDG Code.
Alleen wanneer een Neg-ingang van toepassing is, wordt het paginanummer vermeld;
- andere informatie (zie landtransport).
Luchttransport (ICAO/IATA)
De te vermelden gegevens zijn de volgende:
- UN-nummer;
- verpakkingsgroep;
- klasse;
- andere informatie. De additionele etiketteringsverplichtingen worden genoemd. Bovendien kunnen beperkingen
genoemd worden, zoals transport uitsluitend met een vrachtvliegtuig. Andere info kan verder zijn:
- verpakkingsinstructie passagiersvliegtuig;
- maximum hoeveelheid/verpakking passagiersvliegtuig;
- verpakkingsinstructie vrachtvliegtuig;
- maximum hoeveelheid/verpakking vrachtvliegtuig.
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Relatie CLP en ADR
Bij het opstellen van de CLP-verordening is zoveel mogelijk geprobeerd de samenhang met de
vervoerswetgeving in stand te houden. Dit gebeurt bijvoorbeeld in artikel 33 van de verordening. Dit
artikel bevat specifieke voorschriften voor de etikettering van buitenverpakkingen,
binnenverpakkingen en enkelvoudige verpakkingen en legt de relatie met de vervoerswetgeving.
Als een verpakking bestaat uit buiten-, binnen- of tussenverpakking en de buitenverpakking voldoet
aan de etiketteringsvoorschriften van de vervoerswetgeving, hoeft de CLP etikettering alléén op de
binnen- en tussenverpakking te worden geplaatst. Het plaatsen van de CLP-etikettering op de
buitenverpakking is echter wel toegestaan. . In dat geval kunnen bepaalde gevarenpictogrammen
volgens de CLP-verordening worden weggelaten, indien er een gelijkwaardig ADR-etiket op de
verpakking aanwezig is.
Als de buitenverpakking van een pakket niet aan de etiketteringsvoorschriften voor het vervoer van
gevaarlijke goederen hoeft te voldoen, moeten zowel de buiten-, tussen- als binnenverpakking
volgens de CLP-verordening worden geëtiketteerd. Als de binnen- of tussenverpakking goed
zichtbaar zijn door de buitenverpakking, hoeft de buitenverpakking niet te worden geëtiketteerd.
Enkele verpakkingen die voldoen aan de vervoersvoorschriften moeten worden geëtiketteerd
volgens de CLP-verordening én volgens de vervoerswetgeving.
Hoewel de indelingscriteria van de gevarenklassen die zowel in het ADR als CLP zijn opgenomen
beiden uit GHS afkomstig zijn, zijn de geharmoniseerde indelingen van beide wetgevingen (uit tabel
3.2.1 van het ADR en bijlage VI van CLP) niet altijd gelijk (zie kader). Voor het doel van de PGS15
wordt primair gebruik gemaakt van de ADR-indeling, aangezien er voornamelijk omgegaan wordt
met transportverpakkingen die volgens het ADR zijn geëtiketteerd. Enkel voor de gevarenklassen
die vanuit PGS15 perspectief wel als relevant worden gezien, maar niet onder het ADR zijn
afgedekt (CMR-indelingen) wordt gebruik gemaakt van de CLP-indeling.
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Rubriek 15

Wettelijk verplichte informatie

De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
RUBRIEK 15: Regelgeving
Vermeld in deze rubriek de overige informatie betreffende de toepasselijke wetgeving voor de stof of het mengsel
die niet reeds op het veiligheidsinformatieblad is verstrekt (zoals welke verordening of richtlijn van toepassing is
op de stof of het mengsel: Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad31,
Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad32 of Verordening (EG) nr. 649/2012 van
het Europees Parlement en de Raad 33.
15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het
mengsel
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
Verstrek informatie over relevante bepalingen van de Unie inzake veiligheid, gezondheid en milieu (bijvoorbeeld
Seveso-categorie/in bijlage I bij Richtlijn 96/82/EG van de Raad34 genoemde stoffen) of nationale informatie over
de wettelijke status van de stof of het mengsel (inclusief de stoffen in het mengsel), alsook advies over de
maatregelen die de afnemer ingevolge deze bepalingen moet nemen. Vermeld de nationale wetten van de
desbetreffende lidstaten ter uitvoering van deze bepalingen en eventuele andere nationale maatregelen die
relevant kunnen zijn.
In deze rubriek dient men de voor het product van toepassing zijnde specifieke nationale en Europese voorschriften te
vermelden.
Naast de informatie over specifieke bepalingen en verordeningen die in bovenstaande wetstekst worden genoemd,
kan er in deze Rubriek ook informatie worden opgenomen over bijvoorbeeld:
- n ationale wetten van de desbetreffende lidstaten die uitvoering geven aan bepalingen zoals de richtlijn betreffende
jonge werknemers en de richtlijn betreffende zwangere werknemers, omdat deze kunnen eisen dat jonge werknemers
of zwangere werknemers niet met bepaalde stoffen en mengsels mogen werken;
- Informatie uit de wetgeving met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen en biociden, zoals het toelatingsnummer
en de verplichte aanvullende etiketteringsinformatie (maar dit is niet verplicht);
- Informatie over toepasselijke elementen van de kaderrichtlijn Water;
- informatie over EU-richtlijn(en) inzake milieukwaliteitsnormen - bijvoorbeeld Richtlijn 2008/105/EG35 - waar van
toepassing;
- v oor verf- en vernisproducten kan hier indien nodig een verwijzing naar Richtlijn 2004/42/EG 36 betreffende de
beperking van emissies van vluchtige organische stoffen worden opgenomen;
- voor detergentia, de ingrediëntenvermelding overeenkomstig Verordening 648/2004/EG betreffende detergentia37;

 B L 286 van 31.10.2009, blz. 1.
P
PB L 158 van 30.4.2004, blz. 7.
33
PB L 201 van 27.7.2012, blz. 60.
34
PB L 10 van 14.1.1997, blz. 13.
35
Richtlijn 2008/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake
milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid tot wijziging en vervolgens intrekking van de Richtlijnen
82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG en 86/280/EEG van de Raad, en tot wijziging van Richtlijn
2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 348/84 van 24.12.2008, blz. 84-97).
36
Richtlijn 2004/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 inzake de beperking van emissies
van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen in bepaalde verven en
vernissen en producten voor het overspuiten van voertuigen, en tot wijziging van Richtlijn 1999/13/EG (PB L
143/87 van 30.4.2004, blz. 87-96).
37
Verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende
detergentia (PB L 104/1 van 8.4.2004, blz. 1-35).
31
32
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Ingrediëntendeclaratie volgens Detergentenverordening
De Detergentenverordening (EG) nr. 648/2004 verplicht fabrikanten van was- en reinigingsmiddelen een
ingrediëntendeclaratie aan de afnemers ter beschikking te stellen. Voor consumenten moet deze
ingrediëntendeclaratie aangebracht worden op het etiket. Voor professionele producten is het echter niet verplicht
om deze op het etiket te vermelden. Dit op voorwaarde dat de ingrediëntendeclaratie dan wel is opgenomen in het
Veiligheidsinformatieblad. Deze zou dan bijvoorbeeld als volgt in rubriek 15 vermeld kunnen worden:
Ingrediëntendeclaratie volgens Detergentenverordening (EG) nr. 648/2004.
Samenstelling 			

Percentage

Niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen
Anionogene oppervlakte-actieve stoffen
Zeep
Fosfonaten

5-15%
5-15%
5-15%
< 5%

Enzymen, conserveermiddel
-n
 ationale informatie over de wettelijke status van de stof of het mengsel (inclusief de stoffen in het mengsel),
inclusief advies over de maatregelen die de afnemer ingevolge deze bepalingen moet nemen;
-n
 ationale wetten van de desbetreffende lidstaten ter uitvoering van deze bepalingen;
Voorbeelden van nationale maatregelen die relevant kunnen zijn om hier vermeld te worden zijn:
In Nederland
-L
 ijst van kankerverwekkende, mutagene, en voor de voortplanting giftige stoffen SZW.
-D
 e Algemene beoordelingsmethodiek Water (ABM).
-D
 e Nederlandse Emissierichtlijn (NeR).
In Duitsland
-G
 evaarklassen voor water (Wassergefährdungsklassen).
-T
 echnische richtsnoeren lucht (TA-luft).
-T
 echnische voorschriften voor gevaarlijke stoffen (Technische Regeln für Gefahrstoffe).
In Frankrijk
-T
 ableaux de maladies professionnelles.
-N
 omenclature des installations classées pour la protection de l‘environnement.
In Denemarken
-L
 ister over stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende.
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15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Vermeld in dit punt van het veiligheidsinformatieblad of de leverancier voor de stof of het mengsel een
chemischeveiligheidsbeoordeling heeft uitgevoerd.
Mocht het Vib betrekking hebben op een stof, dan vermeldt men in deze rubriek of er voor deze stof een
chemischeveiligheidsbeoordeling is uitgevoerd. Een samenvatting van deze beoordeling dient men te verstrekken in
de bijlage van het Vib.
Mocht het Vib betrekking hebben op een mengsel, dan vermeldt men in deze rubriek van welke stoffen uit de
samenstelling (vermeld in rubriek 3) er een chemischeveiligheidsbeoordeling is uitgevoerd.

4.7 Het opstellen van een Vib: hantering en blootstelling
De wijze waarop een werknemer aan een stof of mengsel wordt blootgesteld, is afhankelijk van hoe hij een stof
gebruikt en hoe hij het eventuele afval (restanten en/of verpakking) verwijderd. Met behulp van de informatie in de
rubrieken 7 en 13 (zie figuur 19) moet de afnemer van een stof of mengsel geschikte werkmethoden en maatregelen
kunnen opstellen zodat zijn werknemers zo veilig mogelijk met een stof of mengsel kunnen werken en zich veilig voor
mens en milieu van het afval kunnen ontdoen. Om de risico’s in de afvalfase zo goed mogelijk te beheersen, moeten
de adviezen met betrekking tot de verwijdering in overeenstemming te zijn met de huidige toepasselijke wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen en de materiaaleigenschappen op het moment van verwijdering. Hierbij dient men er
rekening mee te houden dat voor een stof, al dan niet verwerkt in een mengsel, zodra het een afvalstof wordt REACH
niet langer van toepassing is en de afvalwetgeving het kader vormt waarbinnen geopereerd moet worden.
Figuur 19: Hantering en blootstelling.
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Rubriek 7:

Hantering en opslag

In Bijlage II van de REACH-Verordening wordt duidelijk gesteld welke informatie in deze rubriek verwacht wordt. De
afnemer van een product moet aan de hand van de hier verstrekte informatie voor zijn werknemers geschikte
werkmethoden en organisatiemaatregelen overeenkomstig artikel 5 van de Europese Arborichtlijn (98/24/EG)38
kunnen opstellen. Deze richtlijn beoogt werknemers bescherming te bieden tegen de risico’s van het werken met of de
nabijheid van chemische agentia. In Bijlage III staan stoffen waarmee niet mag worden gewerkt en in Bijlagen I en II
de biologische grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan bepaalde chemische stoffen (met name lood en
afgeleide producten daarvan). Een aantal bepalingen wordt verder uitgewerkt in EU-richtsnoeren voor chemische
agentia, en Richtlijn 2000/39/EG tot vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor
beroepsmatige blootstelling.
Europese Arborichtlijn (98/24/EG) artikel 5 luidt:
Algemene beginselen voor de preventie van risico’s verbonden aan gevaarlijke chemische agentia en
toepassing van de richtlijn in verband met de risico-evaluatie.
1. In het kader van zijn verplichting om bij alle werkzaamheden waarbij gevaarlijke chemische agentia zijn
betrokken de gezondheid en de veiligheid van de werknemers te garanderen, neemt de werkgever de nodige
preventieve maatregelen bedoeld in artikel 6, lid 1 en lid 2, van Richtlijn 89/391/EEG, alsmede de maatregelen
bedoeld in onderhavige richtlijn.
2. De risico’s voor de gezondheid en de veiligheid van werknemers bij werkzaamheden waarbij gevaarlijke
chemische agentia betrokken zijn, moeten worden opgeheven of tot een minimum verkleind:
- door het ontwerp en de organisatie van de arbeidssystemen op de werkplek;
- door te voorzien in de passende uitrusting voor werkzaamheden met chemische agentia en in
onderhoudsmethodes die de gezondheid en de veiligheid van de werknemers op het werk verzekeren;
- door het aantal werknemers die (kunnen) worden blootgesteld tot een minimum te beperken;
- door de duur en intensiteit van de blootstelling tot een minimum te beperken;
- door passende maatregelen op het gebied van hygiëne;
- door de hoeveelheid chemische agentia op de werkplek te beperken tot het minimum dat voor de aard van
het werk noodzakelijk is;
- door passende werkmethoden in te voeren, met inbegrip van regelingen voor de veilige behandeling, opslaan
en vervoeren op de werkplek van gevaarlijke chemische agentia en van afvalstoffen die dergelijke chemische
agentia bevatten.
Praktische richtsnoeren voor preventiemaatregelen voor risicobeheersing worden ontwikkeld
overeenkomstig artikel 12, lid 2.
3. Wanneer uit de resultaten van de in artikel 4, lid 1, bedoelde evaluatie blijkt dat er een risico voor de veiligheid
en de gezondheid van de werknemers bestaat, worden de in de artikelen 6, 7 en 10 vastgestelde specifieke
beschermings-, preventie- en bewakingsmaatregelen toegepast.
4. Wanneer uit de resultaten van de in artikel 4, lid 1, bedoelde risico-evaluatie blijkt dat er, gelet op de
hoeveelheden van een gevaarlijk chemisch agens die op de werkplek aanwezig is, slechts een gering risico
voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers bestaat en dat de overeenkomstig de bovenstaande
leden 1 en 2 genomen maatregelen voldoende zijn om dit risico terug te dringen, zijn de artikelen 6, 7 en 10
niet van toepassing.
In deze rubriek moet men allereerst aangeven hoe de gebruiker met het product dient om te gaan. Vervolgens geeft
men aan hoe hij het product het best kan opslaan. Hierbij moet ook aan eventuele ventilatie-eisen (inclusief
ventilatiesterkte en ventilatieduur) gedacht worden.

38

PB L 131 van 5.5.1998, blz. 11.
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De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
RUBRIEK 7: Hantering en opslag
Deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad moet advies bevatten over veilige
hanteringspraktijken. De nadruk moet worden gelegd op voorzorgsmaatregelen die passend zijn voor
het geïdentificeerde gebruik waarnaar in punt 1.2 wordt verwezen en voor de unieke eigenschappen
van de stof of het mengsel.
De informatie in deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad moet betrekking hebben op de
bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het milieu. De werkgever moet aan de hand
daarvan geschikte werkmethoden en organisatiemaatregelen overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn
98/24/EG en artikel 5 van Richtlijn 2004/37/EG kunnen opstellen.
Indien een chemischeveiligheidsrapport vereist is, moet de informatie in deze rubriek van het
veiligheidsinformatieblad overeenstemmen met de informatie die in het chemischeveiligheidsrapport
voor het geïdentificeerde gebruik is gegeven en met de blootstellingsscenario’s met de beschrijving
van de risicobeheersing van het chemischeveiligheidsrapport als beschreven in de bijlage bij het
veiligheidsinformatieblad.
Niet alleen deze rubriek, maar ook rubriek 8 kan relevante informatie bevatten.

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
7.1.1. Doe specifieke aanbevelingen:
a) 	voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel, zoals insluiting en maatregelen ter voorkoming van brand
en van aerosol- en stofvorming;
b) om het hanteren van incompatibele stoffen of mengsels te voorkomen;
c) o
 m de aandacht te vestigen op activiteiten en omstandigheden die nieuwe risico’s opleveren door een wijziging
van de eigenschappen van de stof of het mengsel, en op passende tegenmaatregelen; en
d) o
 m het vrijkomen van de stof of het mengsel in het milieu te beperken en bijvoorbeeld te voorkomen dat het
product wordt geloosd of in afvoerkanalen terechtkomt.
7.1.2. Verstrek ook advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne:
a) niet eten, drinken of roken op plaatsen waar wordt gewerkt;
b) na gebruik handen wassen; en
c) v erontreinigde kleding en beschermde uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar wordt gegeten.
Vermeld voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel, inclusief advies over technische
maatregelen zoals opsluiting, plaatselijke en algehele ventilatie, maatregelen ter voorkoming van aerosol- en
stofvorming en brand, voor de bescherming van het milieu vereiste maatregelen (bijv. gebruik van filters of wassers bij
afvoerventilatie, gebruik in een ingedamd gebied, maatregelen voor het opruimen en verwijderen van lozingen enz.)
alsook eventuele specifieke eisen of voorschriften voor de betrokken stof of het betrokken mengsel (bijv. aanbevolen
of verboden apparatuur en gereedschap, procedures voor het gebruik), indien mogelijk met een korte beschrijving.
Voor relatief ongevaarlijke producten kan de volgende zin gebruikt worden:
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van chemische producten dienen in acht te worden genomen.
Voor producten die als gevaarlijk zijn ingedeeld of die als zodanig beoordeeld moeten worden, kan men een keuze
maken uit de relevante P-zinnen.
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Naast en in plaats van deze P-zinnen kan men bijvoorbeeld ook gebruikmaken van de volgende zinnen:
Product niet met zure reinigingsmiddelen mengen.
Personen die lijden aan overgevoeligheid van de huid en/of ademhalingswegen mogen niet in contact komen met dit
product.
Bij opening van het vat zullen kleine hoeveelheden ammoniak ontsnappen, die de ademhalingswegen kunnen irriteren.
Gebruik nooit druk om te legen: de container is geen drukvat.
Maatregelen ter voorkoming van aerosolvorming … .
De gebruikelijke zorgvuldigheid die voor het omgaan met reinigingsmiddelen geldt, dient in acht genomen te worden.
Voor het gebruik van dit product zijn geen bijzondere veiligheidsmaatregelen vereist.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
Het verstrekte advies moet in overeenstemming zijn met de in rubriek 9 van het
veiligheidsinformatieblad beschreven fysische en chemische eigenschappen. Verstrek in voorkomend
geval advies over specifieke eisen voor de opslag, zoals:
a) Maatregelen voor het risicobeheer in verband met:
i) explosieve atmosferen;
ii) corrosieve omstandigheden;
iii) ontvlammingsgevaar;
iv) incompatibele stoffen of mengsels;
v) omstandigheden waarin verdamping optreedt; en
vi) mogelijke ontstekingsbronnen (waaronder elektrische voorzieningen).
b) Maatregelen voor het beheersen van de gevolgen van:
i) weersomstandigheden;
ii) omgevingsdruk;
iii) temperatuur;
iv) zonlicht;
v) vochtgehalte; en
vi) trillingen.
c) Hoe de stof of het mengsel intact te houden door gebruik te maken van:
i) stabilisatoren, en
ii) antioxidanten.
d) Ander advies zoals:
i) ventilatievereisten;
ii) specifieke ontwerpen voor opslagruimten of -vaten (inclusief tussenschotten en ventilatie);
iii) indien relevant, maximale hoeveelheid die in bepaalde omstandigheden mag worden opgeslagen; en
iv) compatibele verpakkingen.
In Nederland is het voor de hantering en opslag van gevaarlijke stoffen en mengsels aan te bevelen de PGS 15 te
gebruiken. Dit is de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen deel 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Deze en
andere PGS’en zijn te vinden op de website www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.
Beschrijf de voorwaarden voor een veilige opslag, zoals specifieke ontwerpen voor opslagruimten of -vaten (inclusief
tussenschotten, opvangcapaciteit en ventilatie), scheiding van chemisch op elkaar inwerkende materialen,
opslagomstandigheden (temperatuur en vochtgehalte met minima en maxima, blootstelling aan licht, opslag onder
inert gas enz.), speciale elektrische voorzieningen en voorkoming van accumulatie van statische lading.
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In deze subrubriek dient men tevens aandacht te besteden aan de volgende opslagcondities:
- temperatuur;
- vochtigheid;
- licht;
- inert gas;
- ventilatie;
- elkaar niet verdragende stoffen.
Slechts de omstandigheden die voor de veiligheid in relatie tot de opslag van belang zijn, mogen onder deze subtitel
vermeld worden. Men dient te vermijden dat opslagomstandigheden om de kwaliteit van het product te handhaven
genoemd worden. Het management kan er op staan dat deze toch vermeld worden. In dat geval zal de opsteller van
het Vib de informatie onder de subtitel ‘Andere informatie’ geven.
Voor het vermelden van de aanbevolen opslagcondities in verband met onder meer temperatuur, vochtigheid, licht,
afdekken met inert gas en ventilatie kan men gebruikmaken van de P-zinnen in de categorie P4xx. Daarnaast kan men
bijvoorbeeld één van de volgende zinnen vermelden:
Niet tezamen opslaan met … .
Niet opslaan met zuren.
Niet opslaan met alkalische materialen.
Niet opslaan met sterk oxiderende stoffen.
Vaten die zijn geopend, moeten zorgvuldig gesloten worden.
Weeg nooit af in de opslagruimte.
Houd het vat rechtop om lekkage te voorkomen.
Wanneer uit veiligheidsoverwegingen geen speciale opslagomstandigheden voorgeschreven behoeven te worden, kan
men de volgende zin vermelden:
Geen specifieke aanbevelingen.
In deze subrubriek kan men ook bijvoorbeeld de meest geschikte verpakking aangeven zoals vaten van glasvezel,
versterkt polyester, papieren zakken of gekoelde metalen containers.
Indien het productmanagement erop staat dat ook de opslagcondities vermeld moeten worden om de kwaliteit van het
product te handhaven, kan men dit op deze plaats doen. Begin de informatie in dat geval met ‘Om kwaliteitsredenen
…’. Bijvoorbeeld:
Om kwaliteitsredenen product vorstvrij bewaren.
Let op dat er ook land-specifieke eisen kunnen zijn
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7.3 Specifiek eindgebruik
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
Voor stoffen en mengsels die voor specifiek eindgebruik zijn ontworpen, moeten gedetailleerde en praktische
aanbevelingen worden geformuleerd voor het in punt 1.2 bedoelde geïdentificeerde gebruik. Indien een
blootstellingsscenario is bijgevoegd, kan daarnaar worden verwezen; zo niet moet de informatie overeenkomstig
de punten 7.1 en 7.2 worden verstrekt. Indien een actor in de toeleveringsketen voor het mengsel een
chemischeveiligheidsbeoordeling heeft uitgevoerd, volstaat het dat het veiligheidsinformatieblad en de
blootstellingsscenario’s overeenkomen met het chemischeveiligheidsrapport voor het mengsel in plaats van met
de chemischeveiligheidsrapporten voor elke stof in het mengsel. Wanneer er specifieke richtsnoeren voor de
industrie of de sector bestaan, kan daarnaar in detail worden verwezen (met vermelding van de bron en de datum
van de richtsnoeren).
Voor eindproducten die voor (een) specifieke toepassing(en) zijn ontworpen, moeten dus gedetailleerde en praktische
raadgevingen worden geformuleerd voor de beoogde toepassing(en). In voorkomend geval moet worden verwezen
naar voor de industrie of de sector specifieke goedgekeurde richtsnoeren.
Biociden zijn een voorbeeld van stoffen en mengsels die voor specifiek eindgebruik zijn ontworpen. Hier kan men
naast de vormen van geïdentificeerd gebruik die in punt 1.2 moeten worden vermeld, elk ander gebruik waarvoor het
product is goedgekeurd worden aangegeven (bv. verduurzaming van hout, desinfectie, slijmbestrijding,
conserveringsmiddelen in conserven, enz.). Er kunnen aanvullende verwijzingen worden opgenomen naar technische
feitenbladen die voor iedere mogelijke soort gebruik nadere informatie over gebruikshoeveelheden en aanwijzingen
voor hantering bevatten.
Als aan het Vib bijbehorende blootstellingsscenario’s zijn aangehecht, die de nodige aanbevelingen voor het veilig
hanteren en gebruiken bevatten, en hiernaar verwezen wordt, dan hoeft dit punt niet te worden gebruikt voor
gedetailleerde aanbevelingen voor specifieke vormen van eindgebruik.
Voor stoffen waarvoor geen blootstellingsscenario’s vereist zijn (bv. stoffen waarvoor geen
chemischeveiligheidsbeoordeling hoeft te worden uitgevoerd omdat ze niet geregistreerd zijn als hoeveelheden groter
dan 10 ton/jaar, mag in dit punt dezelfde of soortgelijke informatie worden opgenomen als anders in meer detail in een
bijlage zou worden vermeld. Deze rubriek kan ook nuttig gebruikt worden in een Vib voor mengsels waaraan geen
consoliderend document dat equivalent is aan een ‘blootstellingsscenario voor het mengsel’ is aangehecht.
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Rubriek 13:

Instructies voor verwijdering

De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
Deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad bevat informatie over een passend afvalbeheer voor de stof of het
mengsel en/of de recipiënt om de lidstaat waar het veiligheidsinformatieblad wordt verstrekt te helpen om veilige
en milieuvriendelijke afvalbeheersopties vast te stellen die in overeenstemming zijn met de vereisten van Richtlijn
2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad39. De informatie in rubriek 8 moet worden aangevuld met
relevante informatie voor de veiligheid van personen die het afval verwijderen of verwerken.
Indien een chemischeveiligheidsrapport vereist is en een analyse van de afvalfase is uitgevoerd, moet de
informatie over afvalbeheermaatregelen overeenstemmen met het geïdentificeerde gebruik in het chemische
veiligheidsrapport en de blootstellingsscenario’s van het chemischeveiligheidsrapport als beschreven in de
bijlage bij het veiligheidsinformatieblad.

In deze rubriek dient men dus aan te geven wat de afnemer als afval (inclusief verpakking!) kan verwachten, hoe hij dit
afval veilig kan hanteren, wat hij met een eventueel overtollige voorraad moet doen en ten slotte op welke wijze hij zich
van dit afval kan ontdoen.
Men kan hierbij verwijzen naar eventuele afvalcodes die afkomstig zijn uit specifieke regelgeving zoals die van de
WEEE-richtlijn (2011/65/EG). Deze EU-richtlijn is van toepassing op afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur, waaronder ICT-apparatuur. Of de ELV-richtlijn (2000/53/EG) die de gevaarlijke stoffen in autowrakken
regelt. Ook kan men verwijzen naar de codes zoals deze in de Europese afvalcatalogus gedefinieerd zijn (zie kader):
Europese afvalcatalogus
Q1 Productie- of consumptieresiduen die hieronder niet nader zijn gespecificeerd.
Q2 Producten die niet aan de normen voldoen.
Q3 Producten waarvan de ge- of verbruiksdatum is verstreken.
Q4	Stoffen die per ongeluk zijn geloosd, weggelekt en dergelijke. Hieronder vallen ook stoffen en materialen die
als gevolg van dergelijke incidenten zijn verontreinigd.
Q5 	Stoffen die zijn besmet of verontreinigd als gevolg van vooraf geplande activiteiten bijvoorbeeld residuen
van schoonmaakwerkzaamheden, verpakkingsmateriaal, houders).
Q6 Onbruikbaar materiaal (bijvoorbeeld lege batterijen, uitgewerkte katalysatoren).
Q7 	Stoffen die onbruikbaar zijn geworden (bijvoorbeeld verontreinigde zuren, verontreinigde oplosmiddelen,
uitgewerkte hardingszouten).
Q8 Bij industriële procedés ontstane residuen (bijvoorbeeld slakken, distillatieresiduen).
Q9 	Residuen van afvalzuivering (bijvoorbeeld slib afkomstig van gaswassing, stof afkomstig van luchtfilters,
gebruikte filters).
Q10 	Residuen van de fabricage/bewerking van producten (bijvoorbeeld bij het draaien of frezen overgebleven
residuen).
Q11 	Bij winning en bewerking van grondstoffen overgebleven residuen (bijvoorbeeld residuen van mijnbouw of
oliewinning).
Q12 	Verontreinigde stoffen (bijvoorbeeld met PCB’s verontreinigde olie).
Q13 	A lle materialen, stoffen of producten waarvan het gebruik van rechtswege is verboden.
Q14 	Producten die voor de houder niet of niet meer bruikbaar zijn (bijvoorbeeld artikelen die zijn afgedankt door
landbouw, huishoudens, kantoren, winkels, bedrijven).
Q15 	Verontreinigde materialen, stoffen of producten die afkomstig zijn van bodemsaneringsactiviteiten.
Q16 	A lle stoffen, materialen of producten die niet onder de hierboven vermelde categorieën vallen.
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Om ervoor te zorgen dat de risico’s in de afvalfase afdoende beheerst zijn, moet in deze rubriek duidelijk worden
verwezen naar de toepasselijke uitvoeringsbesluiten van de Richtlijn inzake afvalstoffen (Richtlijn 2008/98/EG).
Wat in de EU onder afval, verwijdering en nuttig gebruik wordt verstaan, is geregeld in de Richtlijn inzake afvalstoffen
(Richtlijn 2008/98/EG). In deze richtlijn worden maatregelen gegeven die ter bescherming dienen van het milieu en
de menselijke gezondheid door preventie of beperking van de negatieve gevolgen van de productie en het beheer van
afvalstoffen, ter beperking van gevolgen in het algemeen van het gebruik van hulpbronnen en ter verbetering van de
efficiëntie van het gebruik ervan.
In deze richtlijn wordt onder ‘afvalstof’ verstaan elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens
is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. Als ‘gevaarlijke afvalstof’ wordt gedefinieerd: een afvalstof die een of meer
van de in bijlage 3 van de Richtlijn genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit (zie kader).
Afval in Richtlijn 2008/98/EG
Bijlage 3 Gevaarlijke eigenschappen van afvalstoffen
H1	‘Ontplofbaar’: stoffen en mengsels die bij aanraking met een vlam kunnen ontploffen of voor stoten of
wrijving gevoeliger zijn dan dinitrobenzeen.
H2	‘Oxiderend’: stoffen en mengsels die bij aanraking met andere stoffen, met name ontvlambare stoffen, sterk
exotherm kunnen reageren.
H3-A	‘Licht ontvlambaar’:
- vloeibare stoffen en mengsels die een vlampunt beneden 21 °C hebben (zeer licht ontvlambare vloeistoffen
inbegrepen), of
- stoffen en mengsels die, bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie in
temperatuur kunnen stijgen en ten slotte kunnen ontbranden, of
- vaste stoffen en mengsels die, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron, gemakkelijk kunnen
worden ontstoken en na verwijdering van de ontstekingsbron blijven branden of gloeien, of
- gasvormige stoffen en mengsels die bij normale druk met lucht ontvlambaar zijn, of
- stoffen en mengsels die bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen in een
gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelen.
H3-B	‘Ontvlambaar’: vloeibare stoffen en mengsels die een vlampunt van ten minste 21 °C en ten hoogste 55 °C
hebben.
H4 	‘Irriterend’: niet-corrosieve stoffen en mengsels die door directe, langdurige, of herhaalde aanraking met de
huid of de slijmvliezen een ontsteking kunnen veroorzaken.
H5	‘Schadelijk’: stoffen en mengsels die door inademing of door opneming via de mond of de huid gevaren van
beperkte aard kunnen opleveren.
H6	‘Vergiftig’: stoffen en mengsels die door inademing of door opneming via de mond of de huid ernstige, acute
of chronische gevaren en zelfs de dood kunnen veroorzaken (zeer giftige stoffen en mengsels inbegrepen).
H7	‘Kankerverwekkend’: stoffen en mengsels die door inademing of door opneming via de mond of de huid
kanker veroorzaken of de frequentie van kanker kunnen doen toenemen.
H8	‘Corrosief’: stoffen en mengsels die bij aanraking een vernietigende werking op levende weefsels kunnen
uitoefenen.
H9	‘Infectueus’: stoffen en mengsels die levensvatbare micro-organismen of hun toxinen bevatten waarvan
bekend is of waarvan sterk wordt vermoed dat zij ziekten bij de mens of bij andere levende organismen
veroorzaken.
H10	‘Vergiftig voor de voortplanting’: stoffen en mengsels die door inademing of door opneming via de mond of
de huid niet-erfelijke misvormingen veroorzaken of de frequentie daarvan kunnen doen toenemen.
H11	‘Mutageen’: stoffen en mengsels die door inademing of door opneming via de mond of de huid erfelijke
genetische schade veroorzaken of de frequentie daarvan kunnen doen toenemen.
H12 Afvalstoffen die in contact met water, lucht of zuur vergiftig of zeer vergiftig gas ontwikkelen.
H13	‘Sensibiliserend’: stoffen en mengsels die bij inademing of bij opneming via de huid aanleiding kunnen geven
tot een zodanige reactie van hypersensibilisatie dat latere blootstelling aan de stof of het mengsel
karakteristieke nadelige effecten veroorzaakt. (Let op! Voor zover er voor sensibilisatie testmethoden
voorhanden zijn.)
H14	‘Ecotoxisch’: afvalstoffen waarvan het gebruik onmiddellijk of na verloop van tijd gevaar voor één of meer
sectoren van het milieu oplevert of kan opleveren.
H15	Afvalstoffen die na verwijdering op de een of andere wijze een andere stof doen ontstaan (bijvoorbeeld een
uitlogingsproduct) die een van de bovengenoemde eigenschappen bezit.
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In de richtlijn wordt onder ‘verwijdering’ verstaan: elke handeling die geen nuttige toepassing is zelfs indien de
handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen. Bijlage 1 van de Richtlijn
bevat een niet-limitatieve lijst van verwijderingshandelingen (zie kader).
Afval en verwijdering in Richtlijn 2008/98/EG
Bijlage 1 Verwijderingshandelingen
D1 Storten op of in de bodem (bijvoorbeeld op een vuilstortplaats).
D2 Uitrijden (bijvoorbeeld biodegradatie van vloeibaar of slibachtig afval in de bodem).
D3 	Injectie in de diepe ondergrond (bijvoorbeeld injectie van verpompbare afvalstoffen in putten,
zoutkoepels of natuurlijk gevormde holten).
D4	Opslag in waterbekkens (bijvoorbeeld het lozen van vloeibaar of slibachtig afval in putten, vijvers of
lagunen).
D5	Verwijderen op speciaal ingerichte locaties (bijvoorbeeld in afzonderlijke beklede, afgedekte cellen die
onderling en van de omgeving afgeschermd zijn).
D6	Lozen/storten in wateren, behalve zeeën en oceanen.
D7	Lozen/storten in zeeën en oceanen, inclusief inbrengen in de zeebodem.
D8	Biologische behandeling op een niet elders in deze bijlage aangegeven wijze waardoor verbindingen of
mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de onder D1 tot en met D7 en D9 tot en met D12
vermelde methoden.
D9	Fysisch-chemische behandeling op een niet elders in deze bijlage aangegeven wijze, waardoor verbindingen
of mengsels ontstaan die worden verwijderd op een van de onder D1 tot en met D8 en D10 tot en met D12
vermelde methoden (bijvoorbeeld verdampen, drogen,calcineren).
D10	Verbranding op het land.
D11	Verbranding op zee.
D12	Permanente opslag (bijvoorbeeld plaatsen van houders in mijnen).
D13	Vermengen vóór een van de onder D1 tot en met D12 vermelde behandelingen.
D14	Herverpakken vóór een van de onder D1 tot en met D13 vermelde behandelingen.
D15	Opslag in afwachting van een van de onder D1 tot en met D14 vermelde behandelingen
(met uitsluiting van voorlopige opslag voorafgaande aan inzameling op de plaats van productie).
De richtlijn stelt dat afvalstoffen dienen te worden verwijderd zonder gevaar voor de gezondheid van de mens en
zonder dat procedés of methoden worden aangewend die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Er wordt
hierbij ook een bepaalde afvalhiërarchie gehanteerd, dat wil zeggen de voorbereiding voor hergebruik, hergebruik,
nuttige toepassing andere zoals terugwinning van energie.
In Bijlage 3 wordt nader gespecificeerd wat onder nuttig hergebruik van stoffen verstaan wordt. De bijlage geeft een
overzicht van handelingen voor de nuttige toepassing van afvalstoffen zoals die in de praktijk plaatsvinden. De
afvalstoffen moeten hierbij nuttig worden toegepast zonder gevaar voor de gezondheid van de mens en zonder dat
procedés of methoden worden aangewend die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben (zie kader).
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Afval en verwijdering in Richtlijn 2008/98/EG
Bijlage 2 Handelingen van nuttige toepassing
R1	Hoofdgebruik als brandstof of een andere wijze van energieopwekking.
R2	Terugwinning van oplosmiddelen.
R3	Recycling/terugwinning van organische stoffen die niet als oplosmiddel worden gebruikt (met inbegrip van
compostbemesting en bemesting met andere biologisch omgezette stoffen).
R4	Recycling/terugwinning van metalen en metaalverbindingen.
R5	Recycling/terugwinning van andere anorganische stoffen.
R6	Terugwinning van zuren of basen.
R7	Terugwinning van bestanddelen die worden gebruikt om vervuiling tegen te gaan.
R8	Terugwinning van bestanddelen uit katalysatoren.
R9	Herraffinage van olie en ander hergebruik van olie.
R10	Uitrijden voor landbouwkundige of ecologische verbetering.
R11	Gebruik van afvalstoffen die bij een van de onder R1 tot en met R10 genoemde behandelingen vrijkomen.
R12	Uitwisseling van afvalstoffen voor een van de onder R1 tot en met R11 genoemde behandelingen.
R13	Opslag van afvalstoffen bestemd voor een van de onder R1 tot en met R12 genoemde behandelingen
(met uitsluiting van voorlopige opslag voorafgaande aan inzameling op de plaats van productie).
Verder is men verplicht om melding te maken van alle nationale en EU-bepalingen met betrekking tot dit afval. Indien
deze ontbreken, is het raadzaam de gebruiker erop te attenderen dat er mogelijk nationale of lokale regelingen gelden.

13.1 Afvalverwerkingsmethoden
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
Dit punt van het veiligheidsinformatieblad:
a)	specificeert afvalverwerkingsrecipiënten en -methoden, met inbegrip van de passende
afvalverwerkingsmethoden voor zowel de stof en het mengsel als de verontreinigde verpakking
(bijvoorbeeld verbranding, recycling, storten);
b)	specificeert de fysische/chemische eigenschappen die van invloed kunnen zijn op de afvalverwerkingsopties;
c) ontmoedigt de lozing van afvalwater in het milieu;
d)	vermeldt in voorkomend geval speciale voorzorgsmaatregelen voor een aanbevolen afvalverwerkingsoptie.
Er wordt verwezen naar eventuele bepalingen van de Unie inzake afval; indien deze ontbreken, wordt
verwezen naar relevante nationale of regionale bepalingen.
Opgemerkt moet worden dat de zinsnede ‘Ontmoedig de lozing van afvalwater in het milieu’ in de juridische tekst
hiervoor (die afkomstig is uit de tekst van GHS) in feite bedoeld is om onnodige verwijdering van de stof of het
mengsel via de rioleringssystemen te laten plaatsvinden. Als het tijdens het gebruik van de stof of het mengsel
onmogelijk is om een deel door het riool te laten verdwijnen, is dit niet verboden. Wel zou men hier een zin kunnen
opnemen als:
Afvalstoffen behoren niet te worden verwijderd door lozing in het riool.
Indien afval geneutraliseerd moet worden, dan dient u de geschikte middelen voor het neutraliseren of deactiveren van
product en afval te kunnen specificeren. Indien bij het omgaan met afval er risico’s voor de veiligheid, de gezondheid
of het milieu kunnen ontstaan, dan moeten deze worden gespecificeerd, bijvoorbeeld risico’s van zelfontbranding die
voortvloeien uit de interactie met bepaalde materialen.
Samengevat dient het voor de gebruiker duidelijk te zijn wat hij met restanten van het product kan doen en waar hij de
verpakking moet laten. Hierbij worden niet alleen resten van het geleverde product beschouwd, maar ook het
gebruikte onveranderde product (bijv. katalysatoren).
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Naast enkele relevante P-zinnen kan men onder meer de volgende zinnen gebruiken:
Verdun met … voor verbranding.
Verzamel voor hergebruik.
Bevochtig de stof alvorens deze verzameld wordt.
Het product kan verbrand worden tezamen met huishoudelijk afval, indien voldaan wordt aan de technische voorwaarden van de lokale autoriteiten.
Het eventuele restant van het product met veel water wegspoelen.
Wanneer men geen speciale aanbeveling heeft, kan men vermelden:
Geen speciale aanbevelingen.
Voorbeeldzinnen over wat te doen met de lege verpakking:
Verontreinigde vaten dienen volledig te worden geledigd. Na zorgvuldige reiniging kunnen de vaten worden hergebruikt.
Niet verontreinigde verpakking kan worden behandeld als huishoudelijk afval.
Vaten, die niet gereinigd kunnen worden, dienen behandeld te worden als het product.
Wanneer men geen speciale aanbeveling heeft, kan men bijvoorbeeld vermelden:
Geen speciale aanbevelingen.Niet verontreinigde verpakkingen kunnen met het gewone afval worden meegegeven.
Lege gespoelde verpakking is geschikt voor hergebruik en kan aangeboden worden aan een reconditioneerder.
Wanneer men verpakking (cans) retour wil nemen, bijvoorbeeld omdat een bedrijf ze gaat hergebruiken of ze aan een
herverwerker wil aanbieden, is het advies om de volgende zin te gebruiken:
Dit product wordt geleverd in een retourcan. Deze can is uitsluitend bedoeld voor het verpakken van … . Na gebruik
can omspoelen en vervolgens leeg en goed afgesloten aan de inzamelaar (transporteur, leverancier) voor hergebruik
aanbieden.
Eventueel zou men rubriek 13 als volgt kunnen onderverdelen:

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Product/Verpakking verwijdering:
Afvalcodes volgens:
Relevante informatie voor de afvalverwijdering product:
Relevante informatie voor de afvalverwijdering verpakking:
Relevante informatie voor de afvalwaterzuivering:
Overige aanbevelingen voor afvalverwijdering:
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4.8 Het opstellen van een Vib: risicoreducerende maatregelen
In hoofdstuk 4.7 is vermeld hoe men zo veilig mogelijk met een product dient om te gaan. Nadruk ligt op het zo veel
mogelijk vermijden van blootstelling door goede werkmethoden. Voor die gevallen dat er nog steeds sprake kan zijn
van blootstelling aan het product moet de gebruiker in het Vib diverse risicoreducerende maatregelen kunnen vinden.
De gebruiker moet deze informatie in eerste instantie kunnen vinden in rubriek 8 (zie figuur 20). Extra maatregelen die
voorgeschreven kunnen worden, zijn bijvoorbeeld diverse persoonlijke beschermingsmaatregelen.
Bij het invullen van rubriek 8 dient men zich te realiseren dat het volgens de arboregelgeving niet toegestaan is
persoonlijke beschermingsmiddelen voor te schrijven als niet eerst andere maatregelen overwogen zijn. Voor de
vermijding van blootstelling aan een gevaarlijk product hanteert de Inspectie SZW de volgende ladder.
1. Vervang het gevaarlijke product door een ander met geen of minder risico’s.
2.	Neem maatregelen aan de bron (bijv. gebruik een schonere technologie, wijzig het productieproces of neem
technische maatregelen als het toepassen van ventilatie).
3. Beperk de blootstellingsduur en beperk het aantal werknemers dat aan het product wordt blootgesteld.
4. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
Figuur 20: Mogelijke risicoreducerende maatregelen.
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Rubriek 8:

Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming In deze rubriek van het
veiligheidsinformatieblad moeten de toepasselijke grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling en de nodige
risicobeheersingsmaatregelen worden beschreven.
Indien een chemischeveiligheidsrapport vereist is, moet de informatie in deze rubriek van het veiligheids
informatieblad overeenstemmen met de informatie die in het chemischeveiligheidsrapport voor het
geïdentificeerde gebruik is gegeven en met de blootstellingsscenario’s met de beschrijving van de
risicobeheersing van het chemischeveiligheidsrapport als beschreven in de bijlage bij het veiligheids
informatieblad.
Het is niet verstandig om in deze rubriek de aan een product verbonden gevaren te overdrijven. Men loopt daarmee
immers het risico dat de Inspectie SZW het gebruik van een product afraadt.
8.1 Controleparameters
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
8.1.1.

Indien beschikbaar moeten voor de stof of voor elk van de stoffen in het mengsel de volgende nationale
grenswaarden, alsook de rechtsgrondslag van elk van die grenswaarden, worden vermeld die
momenteel van toepassing zijn in de lidstaat waar het veiligheidsinformatieblad wordt verstrekt. Bij de
vermelding van de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling moet de in rubriek 3
gespecificeerde chemische identiteit worden gebruikt.
8.1.1.1. 	de nationale grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling die overeenstemmen met de grenswaarden
van de Unie voor beroepsmatige blootstelling overeenkomstig Richtlijn 98/24/EG, met inbegrip van
aantekeningen als bedoeld in artikel 2, lid 3, van Besluit 2014/113/EU van de Commissie40;
8.1.1.2. 	de nationale grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling die overeenstemmen met de grenswaarden
van de Unie overeenkomstig Richtlijn 2004/37/EG, met inbegrip van aantekeningen als bedoeld in
artikel 2, lid 3, van Besluit 2014/113/EU;
8.1.1.3. alle andere nationale grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling;
8.1.1.4. 	de nationale biologische grenswaarden die overeenstemmen met de biologische grenswaarden van de
Unie overeenkomstig Richtlijn 98/24/EG, met inbegrip van aantekeningen als bedoeld in artikel 2, lid 3,
van Besluit 2014/113/EU;
8.1.1.5. 	alle andere nationale biologische grenswaarden.
8.1.2. 	Verstrek minstens voor de meest relevante stoffen informatie over de huidige aanbevolen
monitoringprocedures.
8.1.3. 	Indien bij het beoogde gebruik van de stof of het mengsel luchtvervuilende stoffen worden gevormd,
moeten daarvoor toepasselijke grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling en/of biologische
grenswaarden worden vermeld.
8.1.4. 	Indien een chemischeveiligheidsrapport vereist is, of een DNEL overeenkomstig punt 1.4 van bijlage I
dan wel een PNEC overeenkomstig punt 3.3 van bijlage I beschikbaar is, moeten de relevante DNEL’s
en PNEC’s voor de stof worden gegeven voor de blootstellingsscenario’s van het
chemischeveiligheidsrapport die in de bijlage bij het veiligheidsinformatieblad zijn beschreven.
8.1.5. 	Indien de stoffen of mengsels voor beheersingsdoeleinden in groepen worden ingedeeld (‘control
banding’) om beslissingen te nemen over risicobeheersmaatregelen in verband met specifiek gebruik,
moeten voldoende details worden verstrekt om een doeltreffend risicobeheer mogelijk te maken. De
context en de beperkingen van de specifieke aanbeveling om de stoffen of mengsels voor
beheersingsdoeleinden in groepen in te delen, moeten worden toegelicht.
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In deze subrubriek moeten de geldende specifieke controleparameters vermeld te worden, met inbegrip van
grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling en/of biologische grenswaarden. De waarden moeten worden
opgegeven voor de lidstaat waar de stof of het mengsel in de handel wordt gebracht.
Het kan voorkomen dat men voor een mengsel de blootstellingsgrenswaarde van één of meer stoffen moet vermelden.
De grenswaarden kunnen van land tot land verschillen. Er zijn ook landen die geen officiële grenswaarden kennen.
Indien een stof of mengsel in meerdere EU-lidstaten op de markt gebracht wordt, kan men ervoor kiezen alle bekende
grenswaarden in een tabel op te nemen (zie voorbeeld).
Om een Vib overzichtelijker te houden is het aan te raden om per taalversie van het Vib slechts één waarde te
vermelden en wel de voor (een deel van) het taalgebied geldende grenswaarde.

Voorbeeld van blootstellingsgrenswaarden voor aceton
Stof

Aceton
Limietwaarde (8 uur)

Limietwaarde (15 minuten)

Land

ppm

Mg/m3

ppm

Mg/m3

Nederland

500

1210

1500

3620

België

500

1210

1000

2420

Duitsland

500

1210

1000

2400

Denemarken

250

600

500

1200

Zweden

250

600

500

1200

Frankrijk

500

1210

1000

2420

Spanje

500

1210

Groot-Brittannië

500

1210

1500

3620

500

1210

… enz.
Europese Unie

De GESTIS International Limit values database is een nuttig hulpmiddel om informatie te vinden over grenswaarden in
diverse Europese landen. Het adres van de website is: limitvalue.ifa.dguv.de/.
In de GESTIS-database kan men tevens (indien beschikbaar) een link vinden naar de relevante regelgeving in de
diverse landen landen.
Naast de GESTIS-database kan men ook de OSHA-database (European Agency for Safety and Health at work)
raadplegen. De website is te vinden op: osha.europa.eu/en/topics/ds/oel/index.stm/members.stm.
Indien geen grenswaarde voor de stof is vastgesteld, kan een door een onderneming aanbevolen waarde worden
vermeld als duidelijk gemaakt wordt dat het geen officiële grenswaarde betreft. Wanneer een bedrijf geen
advieswaarde kan of wil geven of wanneer sprake is van een relatief ongevaarlijke stof of mengsel, kan men een van
de volgende zinnen gebruiken:
Er zijn geen blootstellingsgrenswaarden voor dit product vastgesteld.
Blootstellingsgrenswaarden voor dit product zijn niet bekend.
Een overzicht van de in Nederland geldende wettelijke en bestuurlijke grenswaarden wordt gegeven op de website
van de Sociaal-Economische Raad: www.ser.nl/nl/themas/arbeidsomstandigheden/grenswaarden/toelichting_nederlandse_grenswaardestelsel.aspx.
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Ook door de industrie opgestelde grenswaarden kunnen worden gehanteerd. Vermeld hierbij wel bron en jaartal.
Let op!
De Belgische lijst grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia is te vinden op
de website www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=3010.
Zodra in het kader van REACH een chemischeveiligheidsrapport van een stof is opgesteld, kunnen de relevante
DNEL’s en PNEC’s voor de stof eveneens in deze subrubriek worden gegeven. Deze waarden zijn dan gerelateerd
aan de blootstellingsscenario’s die in de bijlage bij het Vib van die stof zijn beschreven.
Een voorbeeld van hoe de vereiste informatie over DNEL, DMEL en PNEC’s in deze rubriek kunnen worden
gestructureerd wordt hierna gegeven.
Hierbij moet worden opgemerkt dat alleen de toepasselijke DNEL, DMEL en PNEC’s moeten worden vermeld indien
ze relevant zijn voor een bepaald effect of bepaalde doelgroep. Niet relevante kolommen kunnen worden verwijderd uit
de lijst.

Informatie over monitoringprocedures
De informatie in deze paragraaf dient voor de relevante stof of stoffen in het mengsel de huidige aanbevolen
monitoring- of observatiemethoden te bevatten. De monitoringmethoden kunnen zijn: persoonlijke monitoring van de
lucht, monitoring lucht in de ruimte, biologische monitoring enzovoort volgens afgesproken normen. Wel dient er een
verwijzing naar een specifieke norm vermeld te worden.
Voorbeeld voor een aanbeveling van een monitoringprocedure:
Aanbevolen monitoringprocedures
Wanneer dit product ingrediënten bevat met blootstellingslimieten, kan monitoring van personen, van werkplaatsomgeving of biologisch monitoren vereist zijn om de effectiviteit van de ventilatie of van andere controlemaatregelen en/of
de noodzaak van het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen te bepalen. Voor methoden om de blootstelling
aan chemische stoffen door inademing te bepalen en nationale richtlijnen voor de bepaling van gevaarlijke stoffen
dient u de Europese Norm EN 689 te raadplegen.
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8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
De informatie waarnaar in dit punt wordt gevraagd, moet worden verstrekt tenzij een blootstellingsscenario met
die informatie bij het veiligheidsinformatieblad is gevoegd. Wanneer de leverancier heeft afgezien van een test
krachtens rubriek 3 van bijlage XI, moet hij de specifieke gebruiksomstandigheden vermelden die verantwoorden
waarom van de test werd afgezien. Wanneer een stof is geregistreerd als een (locatiegebonden of vervoerd)
geïsoleerd tussenproduct, moet de leverancier verklaren dat dit veiligheidsinformatieblad in overeenstemming is
met de specifieke voorwaarden die de registratie overeenkomstig artikel 17 of 18 rechtvaardigen.
8.2.1. Passende technische maatregelen
De beschrijving van passende maatregelen ter beheersing van blootstelling moet verband houden met het
geïdentificeerde gebruik van de stof of het mengsel bedoeld in punt 1.2. Deze informatie moet volstaan om het de
werkgever mogelijk te maken in voorkomend geval een beoordeling uit te voeren van het risico voor de veiligheid
van de gezondheid van de werknemers ingevolge de aanwezigheid van de stof of het mengsel overeenkomstig de
artikelen 4 tot en met 6 van Richtlijn 98/24/EG en de artikelen 3 tot en met 5 van Richtlijn 2004/37/EG. Deze
informatie moet een aanvulling vormen op de reeds in rubriek 7 verstrekte gegevens.
8.2.2. Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen
8.2.2.1.	De informatie over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen moet in overeenstemming
zijn met goede beroepsmatige hygiënepraktijken en samengaan met andere beheersingsmaatregelen,
zoals technische maatregelen, ventilatie en isolatie. In voorkomend geval moet worden verwezen naar
rubriek 5 voor specifiek advies inzake persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vuur/chemische
stoffen.
8.2.2.2. 	Rekening houdend met Richtlijn 89/686/EEG van de Raad 41 en verwijzend naar de desbetreffende
CEN- normen, moeten gedetailleerde specificaties worden verstrekt over welk beschermingsmiddel
doeltreffende en geschikte bescherming biedt, zoals:
		
a) Bescherming van de ogen/het gezicht
		Het vereiste soort bescherming van de ogen/het gezicht moet worden vastgesteld op grond van het
gevaar dat de stof of het mengsel inhoudt en van het risico van contact, zoals veiligheidsbrillen,
veiligheidsstofbrillen, gezichtsschermen.
		
b) Bescherming van de huid
		
i) Bescherming van de handen
		Specificeer - afhankelijk van het gevaar dat met de stof of het mengsel verbonden is en het risico van
contact, alsook met betrekking tot de hoeveelheid en de duur van blootstelling van de huid - duidelijk
het soort handschoenen dat bij het werken met de stof of het mengsel moet worden gedragen, met
inbegrip van:
		
- het soort materiaal en de dikte;
		
- de typische of minimum doorbraaktijd van het handschoenmateriaal.
		
Vermeld zo nodig extra maatregelen voor de bescherming van de handen.
		
ii) Andere maatregelen
		Specificeer, indien andere lichaamsdelen dan de handen moeten worden beschermd, het soort en de
kwaliteit van de vereiste beschermingsmiddelen - zoals kaphandschoenen, laarzen, overalls - afhankelijk
van de gevaren die met de stof of het mengsel verbonden zijn en het risico van contact.
Vermeld zo nodig extra maatregelen voor de bescherming van de huid en specifieke hygiënische
maatregelen.

41

PB L 399 van 30.12.1989, blz. 18.
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c) Bescherming van de ademhalingswegen
		Specificeer voor gassen, dampen, nevel of stof, afhankelijk van het gevaar en het risico van blootstelling,
het soort te gebruiken beschermingsmiddel, zoals luchtzuiverende ademhalingstoestellen met
vermelding van het eigenlijke zuiverende element (patroon of filterbus), doeltreffende deeltjesfilters en
doeltreffende maskers, of onafhankelijke ademhalingsapparatuur.
		
d) Thermische gevaren
		Wanneer wordt vermeld dat voor materialen die een thermisch gevaar inhouden beschermingsmiddelen
moeten worden gedragen, moet bijzondere aandacht worden besteed aan de constructie van het
persoonlijke beschermingsmiddel.
8.2.3. Beheersing van milieublootstelling
Verstrek de informatie die de werkgever nodig heeft om zijn verplichtingen in verband met de
Uniewetgeving inzake milieubescherming na te komen.
Indien een chemischeveiligheidsrapport vereist is, moet voor de blootstellingsscenario’s als
beschreven in de bijlage bij het veiligheidsinformatieblad een samenvatting worden verstrekt van de
risicobeheersmaatregelen die de blootstelling van het milieu aan de stof naar behoren beheersen.
De informatie dient zodanig opgesteld te zijn dat de afnemer van het product er als werkgever rekening mee kan
houden bij de beoordeling van de risico’s van de stof of het mengsel voor de gezondheid en de veiligheid van de
werknemers overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 98/24/EG. Deze richtlijn vereist dat passende werkprocessen
worden ontworpen en technische maatregelen worden genomen, passende uitrusting en materialen worden gebruikt,
collectieve beschermingsmaatregelen bij de bron van het risico worden getroffen en ten slotte individuele
beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, worden toegepast. Derhalve dient geschikte en
afdoende informatie verstrekt te worden over deze maatregelen teneinde een correcte risicobeoordeling zoals bedoeld
in artikel 4 van Richtlijn 98/24/EG mogelijk te maken. Deze informatie moet een aanvulling vormen op de reeds bij
rubriek 7 verstrekte gegevens.
Specificeer, indien persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn, in detail welke uitrusting doeltreffende en
geschikte bescherming biedt. Hierbij dient rekening gehouden te worden met Richtlijn 89/686/EEG van de Raad en
waar mogelijk verwezen te worden naar de desbetreffende CEN-normen.
Voorbeelden van de te gebruiken zinnen zijn:
Gebruik geen koperbevattende legeringen in de procesinstallatie.
Gebruik de stof alleen in gesloten systemen.
Neem voorzorgsmaatregelen tegen statische ontladingen.
Vermijd het inademen van stof.
Vermijd contact met huid, ogen en kleding.
Vermijd inademing.
Zorg voor voldoende ventilatie.
Bewaar werkkleding gescheiden.
Neem een douche na afloop van de werkdag.
Was uw handen en/of gezicht vóór een pauze of aan het einde van uw werkzaamheden.
Zwangere vrouwen dienen inademing of huidcontact onder alle omstandigheden te vermijden.
Draag geen schoonmaakdoeken die doordrenkt zijn met dit product, in of op uw kleding.
In het geval er geen specifieke technische maatregelen nodig zijn, zou men, wanneer dat relevant geacht wordt
(bijv. omdat men misbruik vreest), één van de volgende zinnen kunnen gebruiken:
Dit product dient uitsluitend gebruikt te worden voor de op het etiket vermelde toepassingen.
Neem voor het doseren en hanteren van dit product de gebruiksaanwijzingen in acht.

114

Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad in de praktijk

8.2.1 Passende technische maatregelen
Bij het beschrijven van passende maatregelen ter beheersing van blootstelling moet verband gehouden worden met
het geïdentificeerde gebruik van de stof of het mengsel zoals vermeld is in rubriek 1.2. Men dient bij het beschrijven
van deze maatregelen rekening te houden met de technische haalbaarheid bij de afnemers.
De informatie moet volstaan om het de werkgever mogelijk te maken in voorkomend geval een beoordeling uit te
voeren van het risico voor de veiligheid van de gezondheid van de werknemers ingevolge de aanwezigheid van de stof
of het mengsel.
8.2.2 Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen
Uiteraard dient men de meest geschikte beschermingsmiddelen te gebruiken (zie ook EU-richtlijn betreffende de
minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor het gebruik op het werk van persoonlijke
beschermingsmiddelen door de werknemers (89/686/EEG)).
Beschermingsmiddelen worden onderverdeeld in:
a. beschermingsmiddelen voor de handen;
b. beschermingsmiddelen voor de ogen/het gezicht;
c. middelen voor huid- en lichaamsbescherming;
d. ademhalingsbeschermingsmiddelen.
Ter verduidelijking kunt u gebruikmaken van pictogrammen:
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Waar persoonlijke bescherming noodzakelijk is, dient de beschermende uitrusting zo specifiek mogelijk omschreven te
worden. De P-zinnen zijn in veel gevallen te weinig specifiek en geven enkel aan dat bepaalde persoonlijke
beschermingsmiddelen gedragen moeten worden. Het is echter van grote waarde dat tevens vermeld wordt uit welk
materiaal deze handschoenen gemaakt dienen te zijn.
Wanneer er sprake is van een relatief ongevaarlijke stof dan wel van een nulexpositie kan de volgende zin gebruikt
worden:
De normale voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van reinigingsmiddelen dienen in acht te worden genomen.

a. Beschermingsmiddelen voor de handen
Zoals reeds is gezegd is bijvoorbeeld de P280 zin met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen weinig
specifiek. Men dient de te gebruiken handschoenen nader te specificeren met o.a. het soort materiaal met betrekking
tot de hoeveelheid en de duur van blootstelling van de huid en de doorbraaktijd.
De eisen voor de ‘bescherming tegen chemicaliën’ zijn vastgelegd in de norm EN 374-3: Beschermende
handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen – Deel 3: Bepaling van de weerstand tegen permeatie door
chemicaliën: De permeatieweerstand van een beschermende handschoen tegen een chemische stof (vast of vloeibaar)
wordt uitgedrukt door de doorbraaktijd van die chemische stof doorheen het handschoenmateriaal. De doorbraaktijd is
het ogenblik, waarbij de permeatiesnelheid 1 μg/cm².min bedraagt.
Voor het kiezen van specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen is er een aantal handboeken beschikbaar zoals
‘Permeation Breakthrough Times according to EN374-3’ van Ansell, de ‘Chemical Protection Guide’ van Kemi of de
‘Safe Use of Gloves for the handling of solvents’ van ESIG. De NVZ, de branchevereniging voor importeurs en
fabrikanten van was- en reinigingsmiddelen, heeft een product-specifieke handleiding beschikbaar gesteld om
geschikte handschoenen vast te stellen.
Het volgende kader kan een hulpmiddel zijn bij de keuze van de juiste handschoenen.
Opmerking inzake het gebruik van handschoenen
Handschoenen zijn over het algemeen de meest voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen; bij
veelvuldig gebruik van reinigingsmiddelen kan het nodig zijn om contact met de huid te voorkomen. De huid kan
weliswaar in sommige gevallen bestendig zijn tegen opname van de desbetreffende producten in het lichaam,
maar veelvuldig of langdurig contact met chemicaliën kan toch gemakkelijk tot aandoeningen leiden.
Algemene aanwijzingen voor het tegengaan van beroepshuidaandoeningen staan in AI-31(gezondheidsrisico’s van
gevaarlijke stoffen) en handboek Arbeidshygiëne. Hierna wordt verder kort ingegaan op bescherming door gebruik
van handschoenen.
Voor weinig schadelijke vaste stoffen, mits ze droog zijn, zijn lederen werkhandschoenen vaak de beste keus. Wel
moet een voorbehoud worden gemaakt voor personen wier huid gevoelig is voor restanten chroom in het leer,
afkomstig van het looiproces. In die gevallen moeten handschoenen worden gebruikt van leer dat met plantaardige
middelen is gelooid, of die gemaakt zijn van gevoerd kunststof.
In alle andere gevallen en met name als het vloeistoffen betreft, voldoen gewone werkhandschoenen niet. Het is
dan zaak het type en materiaal van de handschoenen met zorg te kiezen. Enerzijds moet worden gekeken naar de
aard van het werk, anderzijds naar de chemicaliën waartegen bescherming nodig is. Indien handschoenen
voortdurend gedragen moeten worden, kunnen huidirritaties en zelfs huidaandoeningen optreden. Om dit te
voorkomen, kan het nodig zijn handschoenen met voering of losse katoenen binnenhandschoenen te gebruiken.
Naarmate het contact met chemicaliën intensiever is, moeten hogere eisen aan de bestendigheid en de dichtheid
van het handschoenenmateriaal worden gesteld.
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Veelal is meer bekend over de bestendigheid van het materiaal dan over de dichtheid; hiermee moet terdege
rekening worden gehouden bij het gebruik van bestendigheidstabellen van materialen voor handschoenen.
Wegwerphandschoenen hebben alleen zin bij het werken met zeer gevaarlijke vloeistoffen, wanneer de vloeistof in
het materiaal opgenomen wordt. De dichtheid van een materiaalsoort is afhankelijk van de dikte en van de aard
van de vloeistof. Gesteld kan worden dat de dichtheid voor de meeste organische vloeistoffen toeneemt in de
volgorde:
- polyvinylchloride (PVC);
- natuurrubber;
- neopreen;
- nitrilrubber;
- butylrubber;
- polyvinylalcohol (PVA).
Maar hiermee is men er nog niet. Zo is PVA doorlaatbaar voor lagere alcoholen; butylrubber daarentegen laat
lagere alcoholen niet door. Voor waterige vloeistoffen zijn polyvinylchloride, butylrubber, natuurrubber en neopreen
het minst doorlaatbaar. Polyvinylalcohol is in waterig milieu onbruikbaar, want deze lost op.
b. Beschermingsmiddelen voor de ogen/het gezicht
Omschrijf de noodzakelijk geachte beschermingsmiddelen. Men dient na te gaan of hierbij volstaan kan worden met
een veiligheidsbril of dat bijvoorbeeld een gelaatsscherm nodig is. Verdere informatie hierover kan men vinden in de
norm NEN-EN 166:2001.
c. Middelen voor huid- en lichaamsbescherming
Voor een groot aantal stoffen is het niet alleen noodzakelijk de huid van de handen te beschermen, maar zal
huidcontact over het gehele lichaam voorkomen moeten worden. In een dergelijk geval wordt het type en de kwaliteit
van de noodzakelijk geachte bescherming omschreven. Men kan bijvoorbeeld de volgende zinnen gebruiken:
Draag beschermende schoenen van neopreen.
Draag wegwerpschorten van PVC.
Reinig verontreinigde kleding zeer zorgvuldig.
d. Ademhalingsbeschermingsmiddelen
Wanneer sprake is (kan zijn) van een (te) hoge blootstelling aan gevaarlijke gassen, dampen of stof dient de meest
geschikte beschermende uitrusting gespecificeerd te worden. Een kwalitatief minder alternatief is:
Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
In het volgende kader wordt enige algemene informatie gegeven over de te gebruiken ademhalingsbescherming.

Filtertype (kleur)

Te gebruiken voor

A (bruin)

dampen van organische stoffen met kookpunt > 65°C

AX (bruin)

dampen van organische stoffen met kookpunt < 65°C

B (grijs)

dampen van anorganische niet zure stoffen (chloor, zwavelwaterstof, cyanides)

E (geel)

dampen van anorganische zure stoffen (zwaveldioxide, zoutzuur)

K (groen)

ammonia, bepaalde amines (dimethylamine en hydrazine)

P1 (wit)

stof met grenswaarde > 10 mg/m3

P2 (wit)

stof ingedeeld als schadelijk

P3 (wit)

stof ingedeeld als (zeer) vergiftig
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Onder de subtitel Andere informatie kan men additionele informatie verschaffen zoals:
Na beëindiging van de werkzaamheden moet gebruikgemaakt worden van de douche en werkkleding mag niet meegenomen worden naar huis.

4.9 Het opstellen van een Vib: calamiteiten en ongelukken
Ondanks alle aanbevelingen en maatregelen die u in de vorige rubrieken beschreven hebt, kan het altijd gebeuren dat
uw afnemers geconfronteerd worden met calamiteiten en ongelukken waarbij mogelijke ongewenste blootstellingen
kunnen optreden waardoor werknemers blootgesteld worden aan uw product.
In figuur 21 wordt een overzicht gegeven van de rubrieken waarin u informatie dient te verstrekken over hoe te
handelen in het geval van calamiteiten of ongevallen. Ook dient u informatie te verstrekken die uw afnemers in staat
moeten stellen om zich voor te bereiden op eventuele calamiteiten en ongelukken zoals het aanbrengen van
noodvoorzieningen, het aanschaffen van de juiste blusmiddelen enzovoort.
Figuur 21: Calamiteiten en ongelukken.
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Rubriek 4:

Eerstehulpmaatregelen

Na het invullen van deze rubriek moet de gebruiker van een product de volgende twee vragen eenvoudig kunnen
beantwoorden:
1.	is er naast de normale eerstehulpmaatregelen onmiddellijke medische verzorging door een dokter nodig of
wenselijk?
2.	is de aanwezigheid van speciale voorzieningen, zoals oogdouches, wasplaatsen en zogenoemde gasmaskers,
noodzakelijk voor specifieke en onmiddellijke verzorging op de werkplek?
Het is zeer belangrijk is dat men bij het opstellen van rubriek 4 rekening houdt met het feit dat de eerste hulp
procedures zodanig worden beschreven dat een niet-opgeleide persoon deze kan begrijpen en verlenen, en dat
wanneer medische verzorging vereist is, dit uitdrukkelijk moet worden vermeld. Daarnaast dient er rekening mee
gehouden te worden dat blootstelling aan een product kan geschieden door inademing, huid- en oogcontact en
inslikken.
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
In deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad moet de eerste hulp zodanig worden beschreven dat een nietopgeleide persoon deze kan begrijpen en kan verlenen zonder gebruik te maken van ingewikkelde apparatuur en
zonder te beschikken over een uitgebreide selectie van geneesmiddelen. Wanneer medische verzorging vereist is,
moet dat, en de mate van spoedeisendheid, in de instructies worden vermeld.

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
De informatie over de eerste hulp dient kort en gemakkelijk te begrijpen te zijn. De instructies moeten gericht zijn op
de maatregelen die genomen worden op de plaats van het ongeluk. Vertraagd optredende effecten dienen ook
vermeld te worden. Er moet een direct verband bestaan tussen de informatie over de symptomen en effecten en de
informatie over de eerste hulp.
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
4.1.1. Eerstehulpinstructies moeten per relevante manier van blootstelling worden verstrekt. Er moeten
onderverdelingen worden aangebracht om de procedure aan te geven voor elke manier van blootstelling zoals
inhalatie, contact met huid of ogen en inslikken.
4.1.2. Geef aan:
	a) of onmiddellijke medische verzorging vereist is en of na een blootstelling uitgestelde effecten kunnen
worden verwacht;
	b) of het wenselijk is de blootgestelde persoon in de frisse lucht te brengen;
	c) of het wenselijk is kleding en schoenen van de blootgestelde persoon te verwijderen en te behandelen, en
	d) of persoonlijke beschermingsmiddelen wenselijk zijn voor de personen die de eerste hulp verlenen.
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4.1.1 Eerstehulpinstructies per blootstelling
a. Inhalatie
Voor producten die sensibiliserend voor de luchtwegen zijn (H334), kan men gebruiken:
Raadpleeg altijd een arts na een hoge blootstelling.
In veel gevallen kan slechts een symptomatische behandeling worden geadviseerd. In dat geval wordt de volgende zin
gebruikt:
Symptomatische behandeling wordt aanbevolen.
Na blootstelling aan narcotiserende stoffen (bijv. een groot aantal organische oplosmiddelen) kan men de volgende
combinatie van zinnen vermelden:
Breng de betrokkene in frisse lucht, laat hem in een half opgerichte positie rusten. Maak de kleding los. Dien zuurstof
toe of pas kunstmatige ademhaling toe, wanneer er ademhalingsmoeilijkheden zijn. Raadpleeg een arts na een hoge
blootstelling.
Na blootstelling aan stof kan de volgende vermelding gedaan worden:
Breng de betrokkene in frisse lucht. Wanneer symptomen blijven bestaan, raadpleeg een arts.
b. Huid
Voor direct irriterende producten (H315) wordt meestal de volgende combinatie gebruikt:
Verwijder onmiddellijk alle verontreinigde kleding. Was de huid met veel water en zeep. Raadpleeg een arts wanneer
zich een irritatie ontwikkelt. Reinig kleding alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Voor bijtende producten (H314) kan men de volgende tekst gebruiken:
Verwijder onmiddellijk alle verontreinigde kleding. Was de huid met veel water en zeep. Raadpleeg altijd een arts. Reinig kleding alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Gebruik de volgende zin voor indirect irriterende producten die een irritatie veroorzaken na herhaald huidcontact:
Raadpleeg een arts wanneer zich huiduitslag voordoet.
Voor sensibiliserende producten (H317) kan men gebruiken:
In geval van huiduitslag een arts raadplegen.
Raadpleeg een arts, wanneer zich huidirritatie of huiduitslag voordoet.
Wanneer er gevaar is van bevriezing van de huid vermeld dan het volgende advies:
In geval van bevriezing de kleding niet direct verwijderen, maar ontdooi eerst de bevroren plekken met water
(gebruik nooit warm water!). Verwijder vervolgens zorgvuldig de kleding en raadpleeg een arts.
Voor producten die gemakkelijk door de huid geresorbeerd worden en daardoor een systemische toxiciteit kunnen
veroorzaken, gebruikt men de volgende zin:
Was onmiddellijk met water en zeep.
(Onder advies aan de arts wordt vermeld: systemische behandeling.)
In alle andere gevallen (niet gevaarlijke producten) vermeldt men het volgende:
Was onmiddellijk met water en zeep.
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c. Ogen
Voor producten die irriterend voor de ogen zijn (H319), gebruikt men onder deze subtitel de volgende tekst:
Reinig de ogen onmiddellijk en zo lang mogelijk met veel water. Oogleden moeten van de oogbal afgehouden worden
om een zorgvuldige reiniging te verkrijgen. Raadpleeg een arts, wanneer de irritatie niet verdwijnt.
Voor bijtende producten (H314 of H318) wordt vaak de volgende tekst gebruikt:
Reinig ogen onmiddellijk en zo lang mogelijk met veel water. Oogleden moeten van de oogbal afgehouden worden om
een zorgvuldige reiniging te verkrijgen. Raadpleeg altijd een arts.
In alle andere gevallen (veelal producten waarvan wordt aangenomen dat ze geen oogletsel veroorzaken) is het
wellicht een goed advies om de volgende zin te gebruiken:
Reinig de ogen met veel water. Oogleden moeten van de oogbal afgehouden worden om een zorgvuldige reiniging te
verkrijgen. Raadpleeg een arts, wanneer zich een irritatie ontwikkelt.
d. Opname door de mond
Sterk zure en sterk basische producten (pH < 2 of pH > 11,5), irriterende en bijtende producten zullen bij braken de
slokdarm tweemaal passeren en kunnen daardoor ernstige schade veroorzaken. Men zou daarom voor deze producten
de volgende tekst kunnen gebruiken:
Alleen wanneer de betrokkene bij kennis is, wordt de mond gereinigd en krijgt hij veel water te drinken (ongeveer 500
ml). Wek nimmer braakneigingen op. Raadpleeg een arts.
Wanneer het product niet in water oplost en daarop blijft drijven of wanneer het product de oppervlaktespanning
verlaagt, wordt de volgende tekst vermeld:
Wek geen braakneigingen op in verband met het risico van aspiratie. Raadpleeg een arts.
Bij een orale opname van (zeer) vergiftige en schadelijke producten die de bovenvermelde eigenschappen niet
bezitten, is het drinken van water gevolgd door braken toegestaan in het bijzonder wanneer een ernstig systemisch
effect verwacht kan worden en de stof de maag zeer snel passeert. Gebruik voor een dergelijke omstandigheid de
volgende tekst:
a. voor dodelijke of giftige producten (H300/301, H310/311, H330/331):
Reinig de mond. Geef water te drinken en wek braakneigingen op. Laat de betrokkene nooit braken wanneer deze bewusteloos is of een verwarde indruk maakt. Raadpleeg altijd een arts.
b. voor schadelijke producten (H302, H312, H332):
Reinig de mond. Geef water te drinken en wek braakneigingen op. Laat de betrokkene nooit braken wanneer deze bewusteloos is of een verwarde indruk maakt. Raadpleeg een arts.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
De opsteller van een Vib dient rubrieksgewijs voor de verschillende manieren van blootstelling de symptomen (kort
aan te geven), acute effecten, eerstehulpmaatregelen en de kans op effecten op langere termijn te vermelden. Hierbij
dient hij ervoor te zorgen dat de informatie als zodanig voor leken te begrijpen is. Kortom, vermijd zo veel mogelijk
moeilijke medische termen.
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
Verstrek kort samengevatte informatie over de belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten van
blootstelling.
Allereerst worden dus de symptomen en effecten beschreven. De volgende tabel kan bij het beschrijven van
symptomen eventueel helpen.
In een groot aantal gevallen kunnen de symptomen en effecten omschreven worden met H-zinnen. Wanneer er geen
goede H-zinnen beschikbaar zijn, zullen meer geschikte zinnen geformuleerd moeten worden. Er dient een verband te
bestaan tussen de vermelde symptomen en effecten en de aanbevelingen voor de te nemen eerstehulpmaatregelen.

121

Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad in de praktijk

Symptomen

Effecten

Huiduitslag

Huidontsteking

Blaarvorming

Koude rillingen

Vergiftigingsverschijnselen

Schade aan het hoornvlies

Ademhalingsproblemen

Ontstoken oogleden

Hoofdpijn

Verstoring van het bewustzijn

Slaapverwekkend of bedwelmend

Hartklachten

Dorst

Opgewondenheid, spanning

Krampen

Branderig gevoel

Duizeligheid

Branderige huid

Koorts

Kortademigheid

Maag-, buik-, darmklachten

Strottenhoofdontsteking

Gevoeligheid voor licht

Misselijkheid

Oriëntatiestoornis

Braakneigingen

Zuurvergiftiging

Slaperigheid (algemene deprimerende activiteit)

Opgezwollen ogen

Kramp

Kleine ogen

Oedeem van het strottenhoofd en bronchiën

Bevriezing

Verhoogde bloeddruk

Bewusteloosheid

Impotentie

Hoesten
Verschijnselen van bronchitis
Let op!
In veel gevallen is bij mengsels weinig bekend over de in de tabel vermelde symptomen. Geadviseerd
wordt om niet blindelings de symptomen en effecten van de in het mengsel gebruikte grondstoffen over
te nemen en dus uiterst voorzichtig om te gaan met het beschrijven van symptomen. Gebruik zo veel mo
gelijk ervaringen die in uw eigen bedrijf of branche zijn opgedaan.
Hierna worden enige voorbeelden gegeven voor alle mogelijke blootstellingsroutes. Wanneer een bepaalde
blootstelling niet of minder relevant is (zoals inhalatie van dampen van een vaste stof met een lage dampspanning),
is het voor de duidelijkheid wenselijk om het betreffende onderdeel weg te laten.
Nadat de symptomen beschreven zijn, geeft men vervolgens een algemene aanwijzing over de maatregelen die men
dient toe te passen. Vervolgens worden hier rubrieksgewijs voor de verschillende wijzen van blootstelling, te weten
inademing, huidcontact, oogcontact en inslikken, de te nemen maatregelen gegeven. Ten slotte dient men hier een
advies (aanwijzingen) voor de arts te geven. Met het toepassen hiervan dient men voorzichtig te zijn.
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Ter illustratie een voorbeeld.
Van een stof weet men dat bij langdurig contact met de huid verdroging kan ontstaan. Het eerste symptoom hiervan is
roodheid. Het is ook bekend dat men zich door inademing van de damp slaperig of duizelig gaat voelen. Men weet dat
het effect van de stof schadelijk is voor het lichaam.
De volgende zinnen zouden voor deze stof gebruikt kunnen worden:
Inhalatie: Damp van de stof kan tot slaperigheid of duizeligheid leiden; inademing van de stof is schadelijk bij inademing.
Huidcontact: Roodheid; Herhaald contact veroorzaakt verdroging van de huid en dermatitis.
Inhalatie
Wanneer sprake is van dampen zijn afhankelijk van het effect één of meer van de volgende aanduidingen mogelijk:
Irriterend voor de luchtwegen, kan uitgestelde longoedeem veroorzaken.
Irriterend voor de luchtwegen.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing (H334).
Dodelijk of giftig bij inademing (H330, H331).
Stof kan de luchtwegen irriteren en symptomen van bronchitis veroorzaken.
Huidcontact
Voor direct irriterende of bijtende stoffen kunnen afhankelijk van het effect bijvoorbeeld de volgende zinnen gebruikt
worden:
Irriterend voor de huid (H315).
Veroorzaakt (ernstige) brandwonden (H314).
Voor indirect irriterende stoffen die irritatie veroorzaken na herhaald huidcontact:
Herhaald contact veroorzaakt verdroging van de huid en dermatitis.
Voor stoffen die overgevoeligheid van de huid veroorzaken:
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid (H317).
Voor het geval een product snel verdampende stoffen bevat die veel warmte aan de huid onttrekken, kan men de
volgende zin gebruiken:
Kan bevriezing bij huidcontact veroorzaken.
Voor stoffen die gemakkelijk door de huid geabsorbeerd worden en vervolgens aanleiding geven tot niet lokale,
systemische, toxische effecten kan één van de volgende zinnen gebruikt worden:
Het product wordt snel geabsorbeerd door de huid en kan toxische effecten geven.
Dodelijk of giftig bij contact met de huid (H310, H311).
Oogcontact
Wanneer het product op basis van ervaring of van de resultaten van onderzoek wordt beschouwd als irriterend voor
de ogen, gebruikt men de volgende zin:
Irriterend voor de ogen (H319).
Voor producten die bijtend zijn of anderszins ernstig oogletsel geven, kan één van de volgende zinnen gebruikt
worden:
Veroorzaakt (ernstige) brandwonden (H314).
Gevaar voor ernstig oogletsel (H318).
Veroorzaakt schade aan hoornvlies en oogleden.
Opname door de mond
Eén of meer van de volgende zinnen kan men hiervoor eventueel vermelden:
Veroorzaakt (ernstige) brandwonden (H315).
Dodelijk of giftig bij inslikken (H300, H301).
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Indien geen typische symptomen of effecten bekend zijn, kan de volgende zin gebruikt worden:
Geen typische symptomen en effecten bekend.
Ter verduidelijking van het voorgaande is hierna het voorbeeld van Stof X verder uitgewerkt:
Inhalatie
Damp van de stof kan tot slaperigheid of duizeligheid leiden; de stof is schadelijk bij inademing.
Breng de betrokkene in frisse lucht. Wanneer symptomen blijven bestaan, raadpleeg een arts.
Huidcontact
Roodheid; herhaald contact veroorzaakt verdroging van de huid en dermatitis.
Was onmiddellijk met water en zeep. Vet de huid in met een huidverzorgingsmiddel. Raadpleeg een arts wanneer huiduitslag zich voordoet.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
Verstrek zo nodig informatie over klinische proeven en medische monitoring voor uitgestelde effecten, alsook
specifieke details over tegengiffen (wanneer die bekend zijn) en contra-indicaties. Voor sommige stoffen of
mengsels kan het van belang zijn nadrukkelijk te vermelden dat speciale voorzieningen voor specifieke en
onmiddellijke verzorging op de werkplek beschikbaar moeten zijn.
Onmiddellijk te ondernemen acties en stofspecifieke informatie kan men onder deze subtitel geven. Voorbeelden van
zinnen die onder deze subtitel vermeld kunnen worden, zijn:
In alle gevallen van twijfel of wanneer symptomen blijven bestaan, raadpleeg een arts.
Raadpleeg onmiddellijk een arts.
Tevens kan men, indien nodig, informatie geven die van direct belang is voor de behandelende arts. Onderstaand
enige zinnen, die - indien van toepassing - gebruikt kunnen worden:
In geval van cyanosis dien vitamine C en zuurstof toe en bescherm de patiënt tegen zonlicht.
Geen specifiek tegengif bekend.
Verlaat optreden van longontsteking of -oedeem mogelijk.
Indien geen specifieke behandeling bekend is, wordt vermeld:
Geen aanvullende informatie beschikbaar.
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Rubriek 5:

Brandbestrijdingsmaatregelen

De brandweerkorpsen kennen hun eigen brandbestrijdingsprocedures. De informatie die men in deze rubriek geeft, is
derhalve over het algemeen niet bestemd voor de brandweer. De gegevens zullen door een afnemer gebruikt worden
bij het blussen van een kleine brand door hemzelf dan wel bij het nemen van maatregelen voor de komst van de
brandweer. Het komt veel voor dat door een manco aan kennis het geven van informatie in deze rubriek erg moeilijk is.
Bij brandbestrijdingsmaatregelen dient men rekening te houden met de hoeveelheden die de gebruiker van het
product gemiddeld in voorraad heeft. Voor ambachtelijke producten, zoals schoonmaakmiddelen, zijn deze voorraden
bij de gebruiker meestal gering.
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
Beschrijf in deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad de voorschriften voor de bestrijding van een brand
veroorzaakt door of in de nabijheid van de stof of het mengsel.

5.1. Blusmiddelen
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
Geschikte blusmiddelen:
- verstrek informatie over de geschikte blusmiddelen.
Ongeschikte blusmiddelen:
- geef aan of bepaalde blusmiddelen ongeschikt zijn in een specifieke situatie waarbij de stof of het mengsel
betrokken is (bv. vermijd middelen onder hoge druk, die zouden kunnen leiden tot het ontstaan van een
potentieel explosief mengsel van stof en lucht).

De informatie in het kader Brandbestrijding kan men gebruiken als een leidraad voor de invulling van deze subrubriek.
Brandbestrijding
Brandklassen
Bij de keuze van de te gebruiken blusstof wordt allereerst gekeken naar de soort brand die moet
worden geblust. De verschillende branden kunnen worden opgedeeld in vijf brandklassen:
- brandklasse A: vaste stoffen doorgaans van organische oorsprong die meestal onder gloeivorming verbranden
zoals hout, papier, stro, kunststoffen, kolen;
- brandklasse B: vloeistoffen en vloeibaar wordende stoffen zoals olie, benzine, alcohol, sommige kunststoffen, vet
en bitumen;
- brandklasse C: gassen zoals propaan, butaan en aardgas;
- brandklasse D: metalen zoals magnesium, zirkonium, lithium, kalium en natrium;
- brandklasse F: sinds enige tijd is er brandklasse F. Bedoeld voor vetbranden van meer dan 5 kg. Deze kan men
bijvoorbeeld tegenkomen in de horeca.
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Blusmiddelen
Enkele veelgebruikte blusmiddelen zijn:
- water: waterstraal en waternevel;
- A BC-poeder: bluspoeder voor het bestrijden van branden behorend tot brandklasse A, B en C. De belangrijkste
grondstoffen van dit poeder zijn ammoniumfosfaat en ammoniumsulfaat;
- B C-poeder: bluspoeder voor het bestrijden van branden behorend tot brandklasse B en C. De belangrijkste
grondstof van dit poeder is natriumbicarbonaat of kaliumbicarbonaat;
- D-poeder: bluspoeder voor het bestrijden van branden behorend tot brandklasse D;
- koolzuur: gasvormige blusstof (CO) die blust door verstikking en in geringe mate door afkoeling;
- AFFF: aqueous film forming foam;
- h alonen: het gebruik van deze blusmiddelen is sinds 1 januari 2004 verboden omdat halonen in ernstige mate de
ozonlaag aantasten.

Tabel brandbestrijding
Meestal smeulende brand van vast materiaal van hoofdzakelijk organische oorsprong.
Aard van de brand: verbranding van het oppervlak van materialen als hout, papier, textiel enz.
Blusmiddelen:

water:

zeer goed

schuim:

goed

AFFF:

zeer goed

poeder A:

goed

poeder B:

bruikbaar

poeder D:

ongeschikt

koolzuur:

bruikbaar

Aard van de brand: inwendige verbranding van materialen als hout, afval enz.
Blusmiddelen:

water:

zeer goed

schuim:

bruikbaar

AFFF:

zeer goed

poeder A:

goed

poeder B:

ongeschikt

poeder D:

ongeschikt

koolzuur:

ongeschikt

Aard van de brand: brand in balen katoen, papier of hooi, rieten daken en andere ‘vette’ materialen
Blusmiddelen:

water:

matig

schuim:

bruikbaar

AFFF:

zeer goed

poeder A:

ongeschikt

poeder B:

ongeschikt

poeder D:

ongeschikt

koolzuur:

ongeschikt
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Aard van de brand: brand van stoffen die gemakkelijk thermisch ontleden zoals rubber en vele kunststoffen
Blusmiddelen:

water:

bruikbaar

schuim:

bruikbaar

AFFF:

goed

poeder A:

goed

poeder B:

bruikbaar

poeder D:

ongeschikt

koolzuur:

bruikbaar

Brand van vloeistoffen of vaste stoffen, die smelten bij temperatuursverhoging
Aard van de brand: brand van vloeistoffen die niet mengbaar zijn met water en lichter zijn dan water zoals
olieproducten, verf, teer enz.
Blusmiddelen:

water:

gevaarlijk

schuim:

goed

AFFF:

zeer goed

poeder A:

goed (gevaar van opnieuw oplaaien brand)

poeder B:

zeer goed (gevaar van opnieuw oplaaien brand)

poeder D:

ongeschikt

koolzuur:

bruikbaar (gevaar van opnieuw oplaaien brand)

Aard van de brand: brand van vloeistoffen die onmengbaar met water zijn en zwaarder zijn dan water zoals
koolstofdisulfide
Blusmiddelen:

water:

goed

schuim:

bruikbaar

AFFF:

goed

poeder A:

goed (gevaar voor opnieuw oplaaien brand)

poeder B:

bruikbaar (gevaar voor opnieuw oplaaien vuur)

poeder D:

ongeschikt

koolzuur:

bruikbaar (gevaar voor opnieuw oplaaien brand)

Aard van de brand: brand van vloeistoffen die mengbaar zijn met water zoals alcohol en aceton
Blusmiddelen:

water:

bruikbaar

schuim:

bruikbaar

AFFF:

matig

poeder A:

goed

poeder B:

zeer goed

poeder D:

ongeschikt

koolzuur:

bruikbaar
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Brand van gassen
Aard van de brand: verbranding van ontsnappende gassen
Blusmiddelen:

water:

ongeschikt

schuim:

ongeschikt

AFFF:

ongeschikt

poeder A:

bruikbaar (gevaar voor opnieuw oplaaien brand)

poeder B:

goed (gevaar voor opnieuw oplaaien brand)

poeder D:

bruikbaar (gevaar voor opnieuw oplaaien brand)

koolzuur:

matig (gevaar voor opnieuw oplaaien brand)

Aard van de brand: verbranding van gassen die ontstaan door een reactie met water zoals carbides en
fosfides
Blusmiddelen:

water:

gevaarlijk

schuim:

gevaarlijk

AFFF:

gevaarlijk

poeder A:

bruikbaar (gevaar voor opnieuw oplaaien brand)

poeder B:

goed (gevaar voor opnieuw oplaaien brand)

poeder D:

bruikbaar (gevaar voor opnieuw oplaaien brand)

koolzuur:

matig (gevaar voor opnieuw oplaaien brand)

Niet genoemde brand en brand in de nabijheid van elektrische installaties
Blusmiddelen:

water:

gevaarlijk

schuim:

gevaarlijk

AFFF:

gevaarlijk

poeder A:

goed

poeder B:

bruikbaar

poeder D:

ongeschikt

koolzuur:

goed

Blusmiddelen
De meest geschikte blusmiddelen dient men onder deze subtitel te vermelden zoals:
In geval van brand ... gebruiken (P370).
Geschikte blusmiddelen: … (waternevel, alcoholbestendig schuim, CO2, poederblussers).
Wanneer men koolzuur adviseert als een te gebruiken blusmiddel, kan het soms gewenst zijn eveneens te vermelden
dat dit blusmiddel minder geschikt is bij een brand in de open lucht. Men kan hierbij ook een uitgebreid advies geven,
bijvoorbeeld:
Blus een kleine brand met poeder of koolstofdioxide, voeg daarna water toe om nieuwe ontbranding te voorkomen.

128

Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad in de praktijk

Ongeschikte blusmiddelen
Onder deze subtitel vermeldt men de veelal op grond van de fysische of chemische eigenschappen niet geschikt
geachte blusmiddelen. Wanneer blusmiddelen of -methoden om veiligheidsreden(en) niet gebruikt mogen worden of
ongeschikt zijn, dan dient men deze ook te vermelden. Bijvoorbeeld:
Niet aanbevolen blusmiddel: waterstraal.
Of men geeft wederom een advies:
Waterstraal kan ondoeltreffend zijn tenzij zij door vakbekwame brandweerlieden toegepast wordt.
Indien deze ongeschikte blusmiddelen niet bekend zijn, wordt de volgende zin vermeld:
Niet bekend.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
Verstrek informatie over gevaren die door de stof of het mengsel kunnen worden veroorzaakt, zoals gevaarlijke
verbrandingsproducten die zich vormen wanneer de stof of het mengsel brandt, bijvoorbeeld: „kan bij brand
giftige koolmonoxidedampen produceren” of „produceert bij verbranding zwavel- en stikstofoxide”.

Deze subtitel geeft duidelijk aan, welke informatie men dient te geven. Voorbeelden:
Er kunnen …(naam)… gassen worden geproduceerd.
Onder zekere verbrandingscondities kunnen er giftige chloorverbindingen vrijkomen.
Product kan irriterende dampen afscheiden onder brandcondities.
Product kan schadelijke dampen afscheiden onder brandcondities.
Indien er geen sprake is van het ontstaan van deze producten dan wel dat men deze niet kent, kan men de volgende
zin gebruiken:
Geen gevaarlijke verbrandings- of ontledingsproducten bekend.
Ook kunt u hier vermelden of een risico bestaat voor bijvoorbeeld explosie, opnieuw oplaaien van de brand en
dergelijke. Voorbeeldzinnen:
Na verdamping van het water zal het residu de verbranding onderhouden.
Na verdamping van het water zal het residu de verbranding bevorderen.
Het product is zelfdovend als de ontbrandingsbron verwijderd is.
Brand zal dichte zwarte bijtende rook produceren.
Scheidt giftige gassen af onder brandomstandigheden.
Met bluswater kan loog gevormd worden.
Product kan grote hoeveelheden schuim ontwikkelen.
Indien een dergelijk risico niet bestaat of niet bekend is, kan men de volgende zin gebruiken:
Geen blootstellingsrisico’s bekend.
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5.3. Advies voor brandweerlieden
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
Geef advies over beschermende maatregelen die bij de bluswerkzaamheden moeten worden genomen, zoals
„recipiënten met een waterstraal koel houden”, en over speciale beschermde uitrusting voor brandweerlieden,
zoals laarzen, overalls, handschoenen, oog- en gezichtsmaskers en ademhalingsapparatuur.
Slechts in uitzonderlijke gevallen kan men een specifieke aanbeveling geven, omdat men waarschijnlijk de situatie bij
de afnemer onvoldoende kent. Het te geven advies zal daarom meestal slechts een algemeen karakter hebben zoals:
Draag in geval van onvoldoende ventilatie adequate ademhalingsbescherming.
In die gevallen men meer advies aan de brandweer wil meegeven, zou men zich kunnen laten door de informatie in het
volgende kader.
Advies voor de brandweer
Benadrukt kan worden dat geen enkele soort beschermende kleding bescherming biedt tegen alle chemische
stoffen. Afhankelijk van de respectieve gevaren van stoffen kunnen aanbevolen beschermingsniveaus in drie
categorieen worden ingedeeld:
- Onafhankelijke ademhalingsapparatuur (SCBA) met chemicaliënbestendige handschoenen;
- S CBA met een tegen chemische stoffen beschermend pak als persoonlijk (direct) contact waarschijnlijk is;
- SCBA met gasdicht pak als dichte nabijheid van de stof of de dampen daarvan waarschijnlijk is.
Van kleding die tegen chemische stoffen beschermt biedt het gasdichte pak het hoogste beschermingsniveau.
Dergelijke pakken zijn vervaardigd van neopreen, vinylrubber of andere materialen en worden in combinatie met
SCBA gebruikt. Ze bieden bescherming tegen veel maar niet alle chemische stoffen. Bij elke twijfel moet
deskundig advies worden ingewonnen. Met het oog op incidenten met sterk gekoelde gassen en tal van andere
vloeibaar gemaakte gassen die bij aanraking bevriezing en ernstig oogletsel veroorzaken, dient thermisch
geïsoleerde onderkleding waaronder dikke stoffen of leren handschoenen, en oogbescherming te worden
gedragen. Evenzo wordt met het oog op incidenten met aanzienlijke thermische straling geadviseerd gebruik te
maken van warmtereflecterende pakken.
Kleding voor brandweerlieden die voldoet aan de Europese norm EN469 biedt een basisniveau van bescherming
bij chemische incidenten en bestaat onder meer uit helmen, beschermende laarzen en handschoenen. Kleding die
niet voldoet aan EN469 is mogelijk niet geschikt bij incidenten met chemische stoffen.
Ten slotte kan men in deze subrubriek ook de resterende noodzakelijk geachte informatie worden gegeven. Er kunnen
hier bijvoorbeeld aanbevolen maatregelen worden opgenomen voor het afsluiten van de getroffen zone, het beperken
van schade in geval van brand of het verwijderen van residuen van blusmiddelen.
Ook moet men bij het invullen van deze rubriek nagaan of lozingen en/of het bluswater verontreiniging van
waterwegen zouden kunnen veroorzaken. Als dat het geval is behoort informatie te worden gegeven over hoe de
gevolgen voor het milieu tot een minimum kunnen worden beperkt.
De volgende zinnen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden:
Koel gesloten vaten met water.
Vermijdt oververhitting.
Verbrandingsoverblijfselen moeten volkomen verwijderd worden.
Verwijder verontreinigd bluswater volgens de lokale regels.
Houd verontreinigd en/of bluswater apart.
Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt.
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Rubriek 6:

Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
In deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad moeten aanbevelingen worden opgenomen voor
passende maatregelen wanneer de stof of het mengsel wordt geloosd, lekt of vrijkomt, om schadelijke
gevolgen voor personen, eigendommen en het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken.
Wanneer de geloosde hoeveelheid van aanzienlijk belang is voor het gevaar, moet voor de
maatregelen ook een onderscheid worden gemaakt tussen grote en kleine lozingen. Wanneer volgens
de procedures voor insluiting en terugwinning verschillende praktijken vereist zijn, moeten die in het
veiligheidsinformatieblad worden vermeld.

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Verstrek advies in verband met het onopzettelijk lozen of vrijkomen van de stof of het mengsel, zoals:
a) h et dragen van passende beschermende uitrusting (met inbegrip van de persoonlijke beschermingsmiddelen in
rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad) om besmetting van de huid, de ogen en de eigen kleding te
voorkomen;
b) v erwijdering van ontstekingsbronnen, maatregelen voor voldoende ventilatie, tegengaan van stofvorming; en
c) noodprocedures zoals de noodzaak om de gevarenzone te evacueren of een deskundige te raadplegen.
6.1.2. Voor de hulpdiensten
Verstrek advies in verband met geschikte stof voor persoonlijke beschermende kleding (zoals ‘geschikt: butyleen’;
‘niet geschikt: pvc’).

Men dient hier uitsluitend informatie te verstrekken voor gevallen waar extra persoonlijke bescherming noodzakelijk is.
Voorbeelden van dergelijke voorzorgsmaatregelen:
Gevaar voor slippen. Gemorst product onmiddellijk opruimen.
In het geval van het onverwacht vrijkomen van damp, damp niet inademen.
In alle andere gevallen kunt u in rubriek 6.4 een verwijzing naar rubriek 8 opnemen, bijvoorbeeld met de zin:
Voor persoonlijke bescherming: zie rubriek 8.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
Verstrek advies over milieuvoorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen in verband met het
onopzettelijk lozen of vrijkomen van de stof of het mengsel, zoals vermijden dat het product in
afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt.
Hier kan men de van toepassing zijnde P-zinnen vermelden:
P273: Voorkom lozing in het milieu
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor chemisch afval
(of: Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale voorschriften)
P502: Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/ recycling
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Naast de P-zinnen zijn ook andere zinnen mogelijk zoals:
Verzamel zo veel als mogelijk van het product in een schoon vat voor hergebruik of als afval.
Gebruik de best beschikbare mogelijkheid om te voorkomen dat het product in het riool of het oppervlaktewater terechtkomt.
Vermijd dat het product onverdund in het oppervlakte- en/of grondwater terechtkomt.
Vermijd dat het product in de bodem terechtkomt.
Afval niet in gootsteen werpen.
Met de best beschikbare technieken behandelen alvorens in het riool of het oppervlaktewater te lozen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
6.3.1. Verstrek passend advies over hoe het geloosde product moet worden ingesloten. Passende
insluitingsmethoden kunnen onder meer zijn:
a) het afdammen of afdekken van afvoerkanalen;
b) procedures om het geloosde product af te dekken.
6.3.2. Verstrek passend advies over hoe het geloosde product moet worden gereinigd. Passende
reinigingsprocedures kunnen onder meer zijn:
a) neutralisatietechnieken;
b) decontaminatietechnieken;
c) adsorberende materialen;
d) reinigingstechnieken;
e) aanzuigtechnieken;
f) b
 enodigd insluitings- en reinigingsmateriaal (in voorkomend geval het gebruik van vonkvrij gereedschap en
vonkvrije uitrusting).
6.3.3. Verstrek alle andere informatie met betrekking tot het lozen of vrijkomen van het product,
inclusief advies over ongeschikte insluitings- of reinigingstechnieken (zoals vermeldingen: „gebruik
nooit …’).

Indien additionele informatie gegeven moet worden, kunt u bijvoorbeeld één van de volgende zinnen vermelden:
Verzeep restanten met natriumcarbonaat.
Met zand mengen en het mengsel afvoeren als afval.
Absorbeer het materiaal met een inert absorbens, na absorptie overbrengen naar een vuurveilige plaats (zelfontbranding kan plaatsvinden).
Gemorst product opnemen en in een container opslaan en afvoeren volgens de procedure vermeld in rubriek 13.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
Verwijs zo nodig naar de rubrieken 8 en 13.
In deze subrubriek kunt u verwijzen naar aanvullende informatie die in andere rubrieken te vinden is. Bijvoorbeeld:
Gebruikt materiaal opvangen, opslaan en laten vernietigen als gevaarlijk afval; zie rubriek 13.
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4.10 Het opstellen van een Vib: overige informatie
Ten slotte is er nog een rubriek waarin alle overige meldenswaardige informatie vermeld kan worden die niet in andere
rubrieken een plaats heeft (zie figuur 22). Daarnaast moet in deze rubriek alle relevante informatie over de
samenstelling van het veiligheidsinformatieblad worden vermeld.
Figuur 22: Overige informatie.

Rubriek 16:

Overige informatie

Voor stoffen waarvoor een geharmoniseerde classificatie & indeling is vastgesteld, kan deze indeling niet worden
gewijzigd als nieuwe informatie daartoe aanleiding geeft. Daarvoor dient een juridisch formele procedure te worden
doorlopen. Niettemin is het toch raadzaam gebruikers van deze kennis op de hoogte te stellen door middel van een
waarschuwing in deze rubriek.
De tekst in Bijlage II van REACH luidt:
RUBRIEK 16: Overige informatie
Neem in deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad informatie op die niet voorkomt in de rubrieken
1 tot en met 15, met inbegrip van informatie over de herziening van het veiligheidsinformatieblad,
zoals:
a) in het geval van een herzien veiligheidsinformatieblad, een duidelijke vermelding van waar in de vorige versie
van het veiligheidsinformatieblad veranderingen zijn aangebracht, tenzij een dergelijke vermelding elders in het
veiligheidsinformatieblad voorkomt, met zo nodig uitleg bij de veranderingen. Een leverancier van een stof of
een mengsel moet op verzoek een verklaring voor de veranderingen kunnen verstrekken;
b) e
 en verklarende lijst van de afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad worden gebruikt;
c) belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen;
d) v oor mengsels, een indicatie welke van de in artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 vermelde methoden
voor de evaluatie van de informatie voor de indeling is gebruikt;
e) e
 en lijst van relevante gevarenaanduidingen en/of voorzorgsmaatregelen. Schrijf de tekst van waarschuwingen
die in de rubrieken 2 tot en met 15 niet voluit zijn vermeld, hier voluit;
f) a dvies over passende opleiding voor werknemers om de bescherming van de gezondheid en het milieu te
garanderen.
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Men heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om hier de geraadpleegde literatuur te vermelden. Verder kan men hier
adviezen geven ten aanzien van opleidingen die men voor de gebruiker(s) van een product noodzakelijk acht.
Ook kan men hier vermelden welke informatie er bij de herziening van het Vib gewijzigd, toegevoegd of verwijderd is.
Ook de namen van de samenstellers van het Vib en de verantwoordelijke manager van de productgroep kan men in
deze rubriek vermelden.
Ten slotte kan men hier de lijst van relevante H-zinnen geven die in de rubrieken 2 en 3 van het Vib zijn vermeld.
Veel ondernemingen zullen in deze rubriek ook een disclaimer opnemen. Aangeraden wordt de formulering van een
disclaimer zeer zorgvuldig te kiezen en de inhoud juridisch te laten controleren. In plaats van of naast een disclaimer
zou men ook de volgende zin kunnen opnemen:
Aan het samenstellen van dit Veiligheidsinformatieblad is veel tijd en zorg besteed. Het kan echter gebeuren dat de inhoud aanleiding geeft tot vragen. In dat geval bevelen wij u aan om contact op te nemen met de opsteller van het document via het in rubriek 1 vermelde e-mailadres.
Op basis van de officiële regels en ervaring moet het Vib in elk geval de volgende informatie omvatten:
- het nummer van de mutatie van het Vib en de bij de laatste mutatie betrokken rubrieken;
- datum van de laatste mutatie;
- de datum van afdruk van het Vib;
- de namen van de samensteller van het Vib en de verantwoordelijke manager van de productgroep;
- er moet duidelijk zijn weergegeven wat er ten opzichte van de vorige versie is gewijzigd.
Men kan deze informatie eventueel vermelden in rubriek 16.
Veel ondernemingen en programma’s hanteren een ‘versienummerbeleid’.
Bijvoorbeeld:
Versie 1.00
Versie 1.01
Versie 1.02
Versie 2.00
…
Versie 6.04
…enz.

eerste uitgave
eerste kleine wijzigingen in eerste uitgave
tweede kleine wijzigingen in eerste uitgave
tweede herziene uitgave (grote wijzigingen)
vierde kleine wijzigingen in zesde uitgave

Let op!
De Inspectie SZW maakt zich zorgen over de verantwoording van bedrijven als er wijzigingen zijn door
gevoerd in het Vib. Wat vaak ontbreekt in het Vib is een duidelijke melding van wat de oorspronkelijke in
formatie was en wat daarvoor in de plaats is gekomen. De downstreamgebruiker moet in één oogopslag
kunnen zien welke oude informatie is gewijzigd en wat de nieuwe informatie is.
Als bijvoorbeeld de grenswaarde van een DNEL of een fysisch-chemische of toxicologische waarde is
aangepast als gevolg van nieuwe informatie, dan is het voor de gebruiker zinvol te weten wat de oude
waarde was en door welke waarde deze wordt vervangen.
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Bijlage 1
Korte toelichting
Rubrieken
Korte toelichting: Rubrieken van een Veiligheidsinformatieblad (Vib)
Disclaimer: deze bijlage bevat korte, samengevatte toelichtingen van de verschillende rubrieken van het Vib voor
mengsels. Deze bijlage heeft geen enkele wettelijke status.
Algemene opmerkingen
•	Vib’s dienen opgesteld te worden voor mengsels die volgens CLP ingedeeld zijn én voor mengsels die niet
volgens CLP ingedeeld zijn maar toch stoffen bevatten die als gevaarlijk ingedeeld zijn of waarvoor grenswaarden
voor blootstelling op het werk zijn vastgesteld.
•	Vib’s hoeven niet actief verstrekt te worden voor consumentenproducten, maar dienen wel op verzoek van een
gebruiker of distributeur geleverd te worden.
•	Het Vib moet gratis, in een officiële taal van de lidstaat waar het mengsel op de markt wordt gebracht, verstrekt
worden.
•	Het Vib moet altijd van een datum worden voorzien en telkens up-to-date worden gebracht, met vermelding van
herzieningsdatum. Bij updates moeten de wijzigingen sinds de vorige versie duidelijk vermeld worden, en dit
herziene Vib moet worden verstrekt aan alle afnemers van het product in de voorafgaande 12 maanden.
•	Alle rubrieken en sub-rubrieken van het Vib moeten worden ingevuld en mag geen blanco punten bevatten
(uitzondering: 3.1). Indien bepaalde sub-rubrieken niet van toepassing zijn, moet de reden hiervoor vermeld worden
(oftewel: geen vermeldingen als ‘nvt’ zonder uitleg).

Korte toelichting per subrubriek
Rubriek 1 - Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1 Productidentificatie
Naam van het product (zoals op etiket). Vrijwillig: andere identificatiemiddelen (artikelnr. etc.)
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Vermeld in ieder geval het relevante gebruik (bijv: allesreiniger, spray- en wismethode), eventueel aanvullende
beperkingen (bijv: enkel beroepsmatig gebruik) en indien van toepassing ontraden gebruik (bijv: spraytoepassingen)
en reden voor ontraden gebruik (bijv. gevaar bij inademing).
1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Vermeld naam, volledige adres, telefoonnummer en e-mail adres van de verstrekker van het Vib (mag zowel fabrikant
als distributeur zijn, maar wiens naam hier staat is verantwoordelijk!).
1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen
Vermeld altijd het telefoonnummer van officieel adviesorgaan van lidstaat (indien beschikbaar) en (vrijwillig) een
eventueel eigen noodnummer. Vermeld altijd beperkingen (openingstijden etc.).
In NL moet hier in ieder geval: noodnummer NVIC (030-2748888) met beperking: ‘Uitsluitend bestemd om
professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen’, of in het Engels: ‘Only for the purpose of informing
medical personnel in case of acute intoxications’.
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Rubriek 2 - Identificatie van gevaren
2.1 Indeling van de stof of het mengsel
Vermeld de indeling van het mengsel, met in ieder geval de gevarenklasse en -categorie (Bijv.: Ontvlambare vloeistof,
Categorie 2). Indien een afkorting wordt gebruikt (Bijv. H314, Flam. Liq. 2 (H225)) moeten deze afkortingen in Rubriek
16 worden uitgeschreven.
2.2 Etiketteringselementen
Vermeld in ieder geval de gevarenpictogram(men), signaalwoord, H-zin(nen), EUHzin(nen), P-zin(nen), en eventueel
aanvullende etiketteringsinformatie (bijv: gevaarlijke bestanddelen die ook op het etiket vermeld moeten worden).
Rubriek 2.2 moet altijd overeenkomen met het etiket.
2.3 Andere gevaren
Vermeld aanvullende gevaren indien van toepassing (bijv: niet mengen met andere producten), en vermeld informatie
over het feit of het mengsel voldoet aan de PBT/zPzB criteria.
Rubriek 3 - Samenstelling en informatie over bestanddelen
3.1 Stoffen
Niet van toepassing voor mengsels.
3.2 Mengsels
Vermeld in volgorde van afnemende concentratie ieder geval alle stoffen die bijdragen aan het gevaar van het
mengsel, stoffen die ingedeeld zijn als CMR of PBT/zPzB en stoffen waarvoor een grenswaarde is vastgesteld (in de
praktijk: bijna alle CLP-ingedeelde stoffen boven 0,1%).
Vermeld per stof in ieder geval: chemische naam, CAS-nr en EG-nr (indien beschikbaar), REACH registratienummer
(indien beschikbaar), CLP indeling (in ieder geval gevarenklasse en -categorie), concentratiebereik (zo klein mogelijk),
Rubriek 4 - Eerstehulpmaatregelen
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Eerstehulpinstructies, per relevante manier van blootstelling (inhalatie, contact met huid of ogen, inslikken). Is
onmiddellijke medische verzorging vereist? Blootgestelde persoon in frisse lucht brengen? Kleiding verwijderen of
niet? Etc.
4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Korte samenvatting van belangrijkste acute en uitgestelde symptomen na blootstelling.
4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Indien beschikbaar: info over monitoring van uitgestelde effecten, specifieke details over tegengiffen, welke speciale
voorzieningen moeten op werkplek beschikbaar zijn (bijv. oogdouche).
Rubriek 5 - Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1 Blusmiddelen
Vermeld informatie over geschikte blusmiddelen, en indien nodig ongeschikte blusmiddelen.
5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Vermeld speciale gevaren bij brand, bijv. kan giftige koolmonoxidedampen produceren.
5.3 Advies voor brandweerlieden
Dienen brandweerlieden beschermende maatregelen te nemen? Bijv.
ademhalingsapparatuur.
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Rubriek 6 - Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Welke maatregelen moeten genomen worden na accidenteel vrijkomen van de stof? Bijv. verwijdering van
ontstekingsbronnen, dragen van beschermingsmiddelen, ventilatie.
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen
Maatregelen voor milieu bij accidenteel vrijkomen? Bijv. voorkom aanraking met oppervlaktewater.
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en –materiaal
Bijv.: moeten absorptiematerialen gebruikt worden om het gemorste product op te ruimen?
6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Bijv.: Zie rubriek 1 voor contactgegevens bij noodgevallen, rubriek 8 voor persoonlijke bescherming, rubriek 13 voor
aanvullende informatie over afvalbehandeling.
Rubriek 7 - Hantering en opslag
7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Vermeld specifieke aanbevelingen voor veilig hanteren van product (bijv.: contact met ogen/huid/kleding vermijden) en
eventuele beroepsmatige hygiënische maatregelen (niet eten, drinken of roken, na gebruik handen wassen etc.).
7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Bijv.: verwijderd houden van sterke logen/basen, buiten bereik van kinderen, goed gesloten verpakking, maximale
opslagtemperatuur, uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren.
7.3 Specifiek eindgebruik
Indien nodig, specifieke aanbevelingen voor gebruik (bijv. verwijzing naar een sprayhandleiding)
Rubriek 8 - Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1 Controleparameters
Vermeld in ieder geval alle nationale (afhankelijk van lidstaat waar je het product op de markt brengt) en Europese
vastgestelde grenswaarden voor ingrediënten, indien die zijn vastgesteld, inclusief de eventuele aanbevolen
monitoringsprocedures. Indien niet beschikbaar: product bevat geen bestanddelen waarvoor wettelijke grenswaarden
zijn vastgesteld.
8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Vermeld hier alle technische (bijv. afzuiging, lekbak rond opslagvaten) en persoonlijke beschermingsmiddelen die
aanwezig moeten zijn, inclusief details. Voor handschoenen: vermeld soort materiaal, dikte en doorbraaktijd. Verwijs
naar relevante CEN-normen.
Rubriek 9 - Fysische en chemische eigenschappen
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Vermeld alle fysische en chemische eigenschappen (pH, kookpunt, vlampunt, dampspanning, etc.), inclusief
meeteenheid en bepalingsmethode.
9.2 Overige informatie
Bijv., indien van toepassing: mengbaarheid, vetoplosbaarheid.

138

Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad in de praktijk

Rubriek 10 - Stabiliteit en reactiviteit
10.1 Reactiviteit
Vermeld alle mogelijke reactiviteitsgevaren, indien bekend.
10.2 Chemische stabiliteit
Vermeld of het mengsel chemisch stabiel is bij normale omstandigheden.
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties
Vermeld of gevaarlijke reacties kunnen plaatsvinden (bijv: kan reageren met chloorhoudende producten waarbij
chloorgas gevormd kan worden).
10.4 Te vermijden omstandigheden
Vermeld omstandigheden die tot gevaarlijke situatie kunnen leiden (temperatuur, druk, etc.).
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Vermeld groepen van stoffen of mengsels waarmee het product kan reageren waardoor een gevaarlijke situatie kan
ontstaan (bijv: aluminium).
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten
Vermeld bekende en redelijkerwijs te verwachte ontledingsproducten (bijv.: koolstofoxiden).
Rubriek 11 - Toxicologische informatie
11.1 Informatie over toxicologische effecten
Bedoeld voor medische professionals. Verstrek beschrijving van alle mogelijke toxicologische effecten, inclusief
beschikbare waarden/schattingen (zoals LD50, ATE toxwaarden).
Rubriek 12 - Ecologische informatie
12.1 Toxiciteit
Beschrijving van mogelijke milieueffecten, inclusief beschikbare waarden/schattingen (LC50/EC50).
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid
Vermeld beschikbare gegevens over persistentie en afbreekbaarheid van ingrediënten.
12.3 Bioaccumulatie
Vermeld beschikbare gegevens over bioaccumulatie van ingrediënten.
12.4 Mobiliteit in de bodem
Vermeld beschikbare gegevens over bodemmobiliteit van ingrediënten.
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Vermeld indien beschikbaar de resultaten van een PBT- of zPzB-beoordeling van ingrediënten.
12.6 Andere schadelijke effecten
Vermeld indien beschikbaar informatie over andere milieueffecten, bijv. ozonvorming.
Rubriek 13 - Instructies voor verwijdering
13.1 Afvalverwerkingsmethoden
Verstrek informatie over de afvalverwerking van het product. Bijv: verontreinigde verpakking behandelen als ongebruikt
product, verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.
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Rubriek 14 - Informatie met betrekking tot het vervoer
Vermeld onderstaande gegevens per transportcategorie (ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO),
voor de voorziene transportsituaties die nog met het product gaan plaatsvinden (geen
zeevervoer: IMDG hoeft niet vermeld te worden).
14.1 VN-nummer
Vermeld UN-nummer van het product.
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Vermeld de juiste ladingsnaam van het product (bijv. BIJTENDE ZURE ORGANISCHE VLOEISTOF, NEG)
14.3 Transportgevarenklasse(n)
Vermeld transportgevarenklasse(n) (bijv.: klasse 8)
14.4 Verpakkingsgroep
Vermeld verpakkingsgroep (bijv.: Verpakkingsgroep II)
14.5 Milieugevaren
Vermeld of het product volgens transportwetgeving gevaarlijk voor het milieu is.
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Vermeld of er speciale voorzorgen genomen moeten worden door gebruiker tijdens transport.
14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code
Alleen van toepassing bij bulkvervoer over zee.
Rubriek 15 - Regelgeving
15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
Verstrek informatie vanuit overige wetgevingen, bijv. de Seveso (BRZO)-categorie, ingrediëntendeclaratie volgens
Detergentenverordening, informatie uit Biocidenverordening, informatie over nationale wetgeving (is PGS15 van
toepassing, ABM code, etc.).
15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling
Vermeld of voor het mengsel, of voor een in Rubriek 3 vermelde stof, een chemischeveiligheids-beoordeling is
uitgevoerd.
Rubriek 16 - Overige informatie
Vermeld hier een verklarende lijst van afkortingen en acroniemen die in het Vib worden gebruikt, vermelding van de
methode die gebruikt is voor het bepalen van de CLPindeling van het mengsel (testmethode, extrapolatie-principe,
rekenmethode), vermelding van de veranderingen sinds vorige versie van het Vib, lijst van relevante H- en P-zinnen
die in het Vib gebruikt zijn, overige informatie.

140

Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad in de praktijk

Bijlage 2
Gevarenaanduidingen
(H-zinnen)
Gevarenaanduidingen (H-zinnen) worden aan stoffen en mengsels toegekend op basis van de indelingscriteria van
bijlage I van de CLP-verordening. Bij de keuze van de gevarenaanduidingen mogen leveranciers de hieronder
opgenomen gecombineerde gevarenaanduidingen gebruiken. Voor gevarenaanduidingen op het etiket zijn de volgende
voorrangsbeginselen van toepassing:
a)	als de gevarenaanduiding H410 „Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen”
wordt toegekend, mag de gevarenaanduiding H400 „Zeer giftig voor in het water levende organismen” worden
weggelaten;
b)	als de gevarenaanduiding H314 „Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel” wordt toegekend, mag de
gevarenaanduiding H318 „Veroorzaakt ernstig oogletsel” worden weggelaten.
Gevarenaanduidingen voor fysische gevaren
H200 Instabiele ontplofbare stof
H201 Ontplofbare stof; gevaar voor massa-explosie
H202 Ontplofbaar; ernstig gevaar voor scherfwerking
H203 Ontplofbaar; gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking
H204 Gevaar voor brand of scherfwerking
H205 Gevaar voor massa-explosie bij brand
H220 Zeer licht ontvlambaar gas
H221 Ontvlambaar gas
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol
H223 Ontvlambare aerosol
H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
H226 Ontvlambare vloeistof en damp
H228 Ontvlambare vaste stof
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
H230 Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht
H231 Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht bij verhoogde druk en/of temperatuur
H240 Ontploffingsgevaar bij verwarming
H241 Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming
H242 Brandgevaar bij verwarming
H250 Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht
H251 Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten
H252 In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting; kan vlam vatten
H260 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden
H261 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij
H270 Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend
H271 Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend
H272 Kan brand bevorderen; oxiderend
H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming
H281 Bevat sterk gekoeld gas; kan cryogene brandwonden of letsel veroorzaken
H290 Kan bijtend zijn voor metalen
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Gevarenaanduidingen voor gezondheidsgevaren
H300 Dodelijk bij inslikken
H301 Giftig bij inslikken
H302 Schadelijk bij inslikken
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H310 Dodelijk bij contact met de huid
H311 Giftig bij contact met de huid
H312 Schadelijk bij contact met de huid
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H330 Dodelijk bij inademing
H331 Giftig bij inademing
H332 Schadelijk bij inademing
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H340 Kan genetische schade veroorzaken < Nota H3xx >
H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade < Nota H3xx >
H350 Kan kanker veroorzaken < Nota H3xx >
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker < Nota H3xx >
H360 	Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> < Nota
H3xx >
H361 	Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend>
< Nota H3xx >
H362 Kan schadelijk zijn via de borstvoeding
H370 	Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> < Nota H3xx >
H371 	Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken < Nota H3xx >
H372 	Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> bij langdurige of
herhaalde blootstelling <
H373 	Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of
herhaalde blootstelling < Nota H3xx >
Nota H3xx <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes
niet aanwezig is>
Gevarenaanduidingen voor milieugevaren
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben
H420 	Schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu door afbraak van ozon in de bovenste lagen van de atmosfeer
Gecombineerde gevarenaanduidingen
H300 + H310
Dodelijk bij inslikken en bij contact met de huid
H300 + H330
Dodelijk bij inslikken en bij inademing
H310 + H330
Dodelijk bij contact met de huid en bij inademing
H300 + H310 +H330 Dodelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing
H301 + H311
Giftig bij inslikken en bij contact met de huid
H301 + H331
Giftig bij inslikken en bij inademing
H311 + H331
Giftig bij contact met de huid en bij inademing
H301 + H311 +H331 Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing
H302 + H312
Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid
H302 + H332
Schadelijk bij inslikken en bij inademing
H312 + H332
Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing
H302 + H312 +H332 Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing
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Bijlage 3
Voorzorgsmaatregelen
(P-zinnen)
151
151

Bijlage
Bijlage 3:
3: Voorzorgsmaatregelen
Voorzorgsmaatregelen (P-zinnen)
(P-zinnen)

Bij de keuze van de veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig artikel 22 en artikel 28, lid 3, mogen de leveranciers,
Bij de keuze van de veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig artikel 22 en artikel 28, lid 3, mogen
Bijinachtneming
de keuze van de
veiligheidsaanbevelingen
overeenkomstig artikel
artikel 28,veiligheidsaanbeveling,
lid 3, mogen
metde
van
de duidelijkheid en verstaanbaarheid
van22deengebruikte
de in
leveranciers, met inachtneming van de duidelijkheid en verstaanbaarheid van de gebruikte
de leveranciers,
met
inachtneming
van de duidelijkheid encombineren.
verstaanbaarheid van de gebruikte
onderstaande
tabel
vermelde
veiligheidsaanbevelingen
veiligheidsaanbeveling,
de in onderstaande
tabel vermelde veiligheidsaanbevelingen combineren.
veiligheidsaanbeveling, de in onderstaande tabel vermelde veiligheidsaanbevelingen combineren.

Veiligheidsaanbevelingen
–
Veiligheidsaanbevelingen
– algemeen
Veiligheidsaanbevelingen
– algemeen
algemeen
Code
Code

Veiligheidsaanbeveling
Veiligheidsaanbeveling

Gevarenklasse
Gevarenklasse

P101
P101

Bij het inwinnen van
Bij het inwinnen van
medisch advies de
medisch advies de
verpakking of het etiket ter
verpakking of het etiket ter
beschikking meenemen.
beschikking meenemen.
Buiten bereik van kinderen
Buiten bereik van kinderen
houden.
houden.
Voor gebruik het etiket
Voor gebruik het etiket
lezen.
lezen.

Naar gelang van het
Naar gelang van het
geval
geval

P102
P102
P103
P103

GevarenGevarencategorie
categorie

Naar gelang van het
Naar gelang van het
geval
geval
Naar gelang van het
Naar gelang van het
geval
geval

Consumentenproducten
Consumentenproducten
Consumentenproducten
Consumentenproducten

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. preventie
preventie

Veiligheidsaanbevelingen
i.v.m.
Veiligheidsaanbevelingen
i.v.m. preventie
Code
Code

Veiligheidsaanbeveling
Veiligheidsaanbeveling

Gevarenklasse
Gevarenklasse

P201
P201

Vóór gebruik speciale
Vóór gebruik speciale
aanwijzingen raadplegen.
aanwijzingen raadplegen.

Ontplofbare stoffen
Ontplofbare stoffen

P202
P202

P210
P210

Pas gebruiken nadat u alle
Pas gebruiken nadat u alle
veiligheidsvoorschriften
veiligheidsvoorschriften
gelezen en begrepen hebt.
gelezen en begrepen hebt.

Verwijderd houden van hete
Verwijderd houden van hete
oppervlakken/vonken/open
oppervlakken/vonken/open
vuur en andere
vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet
ontstekingsbronnen. Niet
roken.
roken.

Mutageniteit in
Mutageniteit in
geslachtscellen
geslachtscellen
KankerverwekkendKankerverwekkendheid
heid
VoortplantingstoxiciVoortplantingstoxiciteit
teit
VoortplantingstoxiciVoortplantingstoxiciteit — effecten op of
teit — effecten op of
via lactatie
via lactatie
Ontplofbare stoffen
Ontplofbare stoffen
Mutageniteit in
Mutageniteit in
geslachtscellen
geslachtscellen
KankerverwekkendKankerverwekkendheid
heid
VoortplantingstoxiciVoortplantingstoxiciteit
teit
Ontplofbare stoffen
Ontplofbare stoffen
Ontvlambare gassen
Ontvlambare gassen
Aerosolen
Aerosolen
Ontvlambare
Ontvlambare
vloeistoffen
vloeistoffen
Ontvlambare vaste
Ontvlambare vaste
stoffen
stoffen
Zelfontledende
Zelfontledende
stoffen en mengsels
stoffen en mengsels
Pyrofore vloeistoffen
Pyrofore vloeistoffen
Pyrofore vaste
Pyrofore vaste
stoffen
stoffen
Organische
Organische

Voorwaarden voor
Voorwaarden voor
gebruik
gebruik
Consumentenproducten
Consumentenproducten

GevarenGevarencategorie
categorie
Instabiele
Instabiele
ontplofbare
ontplofbare
stoffen
stoffen
1A, 1B, 2
1A, 1B, 2

Voorwaarden voor
Voorwaarden voor
gebruik
gebruik

1A, 1B, 2
1A, 1B, 2
1A, 1B, 2
1A, 1B, 2
AanvullenAanvullende
de
categorie
categorie
Instabiele
Instabiele
ontplofbare
ontplofbare
stoffen
stoffen
1A, 1B, 2
1A, 1B, 2
1A, 1B, 2
1A, 1B, 2
1A, 1B, 2
1A, 1B, 2
Subklassen
Subklassen
1.1, 1.2,
1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5
1.3, 1.4, 1.5
1, 2
1, 2
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3

De fabrikant/leverancier
De fabrikant/leverancier
moet toepasselijke
moet toepasselijke
ontstekingsbron(nen)
ontstekingsbron(nen)
aangeven.
aangeven.

1, 2
1, 2
Typen A, B,
Typen A, B,
C, D, E, F
C, D, E, F
1
1
1
1
Typen A, B,
Typen A, B,
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P211
P220

Niet in open vuur of op
andere ontstekingsbronnen
spuiten.
Van kleding/…/brandbare
stoffen verwijderd houden/
bewaren.

peroxiden
Oxiderende
vloeistoffen
Oxiderende vaste
stoffen
Aerosolen
Oxiderende gassen
Zelfontledende
stoffen en mengsels
Oxiderende
vloeistoffen

C, D, E, F
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2
1
Typen A, B,
C, D, E, F
1

2, 3

Oxiderende vaste
stoffen

Organische
peroxiden
P221

Vermenging met brandbare
stoffen/… absoluut
vermijden.

Oxiderende
vloeistoffen
Oxiderende vaste
stoffen

P222

Contact met lucht vermijden.

P223

Contact met water
vermijden.

P230

Vochtig houden met …

Pyrofore vloeistoffen
Pyrofore vaste
stoffen
Stoffen en mengsels
die in contact met
water ontvlambare
gassen ontwikkelen
Ontplofbare stoffen

Vermelden: verwijderd
houden van warmte

1

2, 3
Typen A, B,
C, D, E, F
1, 2, 3
1, 2, 3
1
1

… Fabrikant/leverancier
moet de andere stoffen
aangeven waarmee
contact vermeden dient
te worden.
Vermelden: verwijderd
houden van kleding en
andere brandbare
materialen.
… Fabrikant/leverancier
moet de andere stoffen
aangeven waarmee
contact vermeden dient
te worden.
Vermelden: verwijderd
houden van kleding en
andere brandbare
materialen.
… Fabrikant/leverancier
moet de andere stoffen
aangeven waarmee
contact vermeden dient
te worden.
Stoffen waarmee
contact vermeden dient
te worden door
fabrikant/leverancier te
specificeren.

1, 2

Subklassen
1.1, 1.2,
1.3, 1.5

Middel door fabrikant/
leverancier te
specificeren.
indien het
ontploffingsgevaar bij
uitdroging
toeneemt,
behalve voor
zover
noodzakelijk voor
vervaardigings- of
werkingsprocedés (bv.
nitrocellulose).

P231

Onder inert gas werken.

P232

Tegen vocht beschermen.

P233

In goed gesloten verpakking
bewaren.

Stoffen en mengsels
1, 2, 3
die in contact met
water ontvlambare
gassen ontwikkelen
Stoffen en mengsels
1, 2, 3
die in contact met Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad in de praktijk
water ontvlambare
gassen ontwikkelen
Ontvlambare
1, 2, 3
vloeistoffen

Uitsluitend in de

Acute toxiciteit bij
inademing
Specifieke
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling; irritatie
van de luchtwegen
Specifieke
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling;
narcotische werking
Zelfontledende

P234

1, 2, 3
3

3

Typen A, B,

-

indien door de
vluchtigheid van
het product een
gevaarlijke
atmosfeer kan
ontstaan.
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P234

Uitsluitend in de
oorspronkelijke verpakking
bewaren.

P235

Koel bewaren.

P240

Opslag- en opvangreservoir
aarden.

P241

Explosieveilige elektrische/
ventilatie-/verlichtings-/
…/apparatuur gebruiken.

P242

Uitsluitend vonkvrij
gereedschap gebruiken.
Maatregelen treffen tegen
ontladingen van statische
elektriciteit.
Houd afsluiters en fittingen
vrij van olie en vet.
Niet malen –
schokken/…/wrijving
vermijden.

P243
P244
P250

P251
P260

P261

Ook na gebruik niet
doorboren of verbranden.
Stof/rook/gas/nevel/damp/
spuitnevel niet inademen.

Inademing van stof/rook/gas/
nevel/dampen/spuitnevel
vermijden.

Acute toxiciteit bij
inademing
Specifieke
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling; irritatie
van de luchtwegen
Specifieke
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling;
narcotische werking
Zelfontledende
stoffen en mengsels
Organische
peroxiden
Voor metalen bijtend
Ontvlambare
vloeistoffen
Zelfontledende
stoffen en mengsels
Voor zelfverhitting
vatbare stoffen en
mengsels
Organische
peroxiden
Ontplofbare stoffen

1, 2, 3
3

-

indien door de

Omgaan met
het Veiligheidsinformatieblad
in de praktijk
vluchtigheid
van
het product een
gevaarlijke
atmosfeer kan
ontstaan.

3

Typen A, B,
C, D, E, F
Typen A, B,
C, D, E, F
1
1, 2, 3
Zelfontlede
nde stoffen
Typen A, B,
C, D, E, F
1, 2
Typen A, B,
C, D, E, F
Subklassen
1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5
1, 2, 3

— indien de ontplofbare
stof gevoelig is voor
elektrostatische lading.
Ontvlambare
— indien de voor
vloeistoffen
elektrostatische lading
gevoelige stof bestemd
is om te worden
overgeladen.
— indien door de
vluchtigheid van het
product een gevaarlijke
atmosfeer kan ontstaan.
Ontvlambare vaste
1, 2
— indien de voor
stoffen
elektrostatische lading
gevoelige stof bestemd
is om te worden
overgeladen.
154
Ontvlambare
1, 2, 3
Andere apparatuur door
vloeistoffen
fabrikant/leverancier te
specificeren.
Ontvlambare vaste
1, 2
Andere apparatuur door
stoffen
fabrikant/leverancier te
specificeren.
— indien zich
Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad
in de praktijk
stofwolken kunnen
vormen.
Ontvlambare
1, 2, 3
vloeistoffen
Ontvlambare
1, 2, 3
vloeistoffen
Oxiderende gassen

1

Ontplofbare stoffen

Subklassen
1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5

Aerosolen
Acute toxiciteit bij
inademing
Specifieke
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling
Specifieke
doelorgaantoxiciteit
bij herhaalde
blootstelling
Huidcorrosie
Voortplantingstoxiciteit — effecten op of
via lactatie
Acute toxiciteit bij
inademing
Sensibilisatie van de
luchtwegen
Huidsensibilisatie
Specifieke
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige

1, 2, 3
1, 2
1, 2

Toepasselijke ruwe
behandeling door
fabrikant/leverancier te
specificeren.
Toepasselijke
voorwaarden door
fabrikant/leverancier te
specificeren.

1, 2

1A, 1B, 1C
Aanvullend
e categorie

3, 4
1, 1A, 1B
1, 1A, 1B
3

— vermelden: stof of
nevel niet inademen.
— indien bij het gebruik
stofdeeltjes of nevels
kunnen worden
ingeademd.
De fabrikant/leverancier
moet toepasselijke
voorwaarden aangeven.
— mag weggelaten
worden als P260 op het
etiket staat.
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Specifieke
doelorgaantoxiciteit
bij herhaalde
blootstelling
Huidcorrosie
Voortplantingstoxiciteit — effecten op of
via lactatie
P261

Inademing van stof/rook/gas/
nevel/dampen/spuitnevel
vermijden.

P262

Mag niet in de ogen, op de
huid of op de kleding komen.
Bij zwangerschap of
borstvoeding aanraking
vermijden.
Na het werken met dit
product … grondig wassen.

P263
P264

P270

Niet eten, drinken of roken
tijdens het gebruik van dit
product.

P271

Alleen buiten of in een goed
geventileerde ruimte
gebruiken.

P272

Verontreinigde werkkleding
mag de werkruimte niet
verlaten.
Voorkom lozing in het milieu.

P273

P280

Beschermende
handschoenen/beschermen
de kleding/
oogbescherming/gelaatsbes
cherming dragen.

1, 2

Omgaan
met het stof
Veiligheidsinformatieblad
in de praktijk
1A, 1B, 1C
— vermelden:
of
Aanvullend nevel niet inademen.
e categorie — indien bij het gebruik
stofdeeltjes of nevels
kunnen worden
ingeademd.
3, 4
De fabrikant/leverancier
moet toepasselijke
voorwaarden aangeven.
1, 1A, 1B
— mag weggelaten
worden als P260 op het
1, 1A, 1B
etiket staat.
3

Acute toxiciteit bij
inademing
Sensibilisatie van de
luchtwegen
Huidsensibilisatie
Specifieke
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling; irritatie
van de luchtwegen
Specifieke
3
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling;
narcotische werking
Acute dermale
1, 2
toxiciteit
VoortplantingstoxiciAanvullend
teit — effecten op of
e categorie
via lactatie
Acute orale toxiciteit
1, 2, 3, 4
Na behandeling te
155
wassen lichaamsdelen
Acute dermale
1, 2
door fabrikant/
toxiciteit
Huidcorrosie
1A, 1B, 1C leverancier te
Huidirritatie
2
specificeren.
Oogirritatie
2
VoortplantingstoxiciAanvullend
teit – effecten op of
e categorie
Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad in de praktijk
via lactatie
Specifieke
1, 2
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling
Specifieke
1
doelorgaantoxiciteit
bij herhaalde
blootstelling
Acute orale toxiciteit
1, 2, 3, 4
Acute dermale
1, 2
toxiciteit
Voortplantingstoxicite Aanvullend
it — effecten op of
e categorie
via lactatie
Specifieke
1, 2
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling
Specifieke
1
doelorgaantoxiciteit
bij herhaalde
blootstelling
Acute toxiciteit bij
1, 2, 3, 4
inademing
Specifieke
3
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling; irritatie
van de luchtwegen
Specifieke
3
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling;
narcotische werking
Huidsensibilisatie
1, 1A, 1B
Gevaar voor het
aquatisch milieu,
acute aquatische
toxiciteit
Gevaar voor het
aquatisch milieu,
aquatisch gevaar op
lange termijn
Ontplofbare stoffen

Ontvlambare
vloeistoffen
Ontvlambare vaste
stoffen

1

— indien dit niet het
beoogde gebruik is.

1, 2, 3, 4

Ontplofbare
stoffen en
subklassen
1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5
1, 2, 3
1, 2

Soort bescherming door
fabrikant/leverancier te
specificeren.
— gelaatsbescherming
specificeren.
Soort bescherming door
fabrikant/leverancier te
specificeren.
— beschermende
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P273

P280

P282

P283

P284

mag de werkruimte niet
verlaten.
Voorkom lozing in het milieu.

Beschermende
handschoenen/beschermen
de kleding/
oogbescherming/gelaatsbes
cherming dragen.

Gevaar voor het
aquatisch milieu,
acute aquatische
toxiciteit
Gevaar voor het
aquatisch milieu,
aquatisch gevaar op
lange termijn
Ontplofbare stoffen

1

— indien dit niet het
beoogde gebruik is.
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1, 2, 3, 4

Ontplofbare
stoffen en
subklassen
1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5
1, 2, 3

Soort bescherming door
fabrikant/leverancier te
specificeren.
— gelaatsbescherming
specificeren.
Soort bescherming door
fabrikant/leverancier te
specificeren.
— beschermende
handschoenen en oog/gelaatsbescherming
specificeren.

Koude-isolerende
handschoenen/gelaatsbesch
erming/oogbescherming
dragen.
Vuur/vlambestendige/vertrag
ende kleding dragen.

Ontvlambare
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vloeistoffen
Ontvlambare vaste
1, 2
stoffen
Zelfontledende
Typen A, B,
stoffen en mengsels
C, D, E, F
Pyrofore vloeistoffen
1
Pyrofore vaste stoffe
1
Voor zelfverhitting Omgaan met
1, 2het Veiligheidsinformatieblad in de praktijk
vatbare stoffen en
mengsels
Stoffen en mengsels
1, 2, 3
die in contact met
water ontvlambare
gassen ontwikkelen
Oxiderende
1, 2, 3
vloeistoffen
Oxiderende vaste
1, 2, 3
stoffen
Organische peroxiTypen A, B,
den
C, D, E, F
Acute dermale
1, 2, 3, 4
Soort bescherming door
toxiciteit
fabrikant/leverancier te
specificeren.
— beschermende
handschoenen/kleding
specificeren.
Huidcorrosie
1A, 1B, 1C Soort bescherming door
fabrikant/leverancier te
specificeren.
— beschermende
handschoenen/kleding
en oog/gelaatsbescherming
specificeren.
Huidirritatie
2
Soort bescherming door
fabrikant/leverancier te
Huidsensibilisatie
1, 1A, 1B
specificeren.
— beschermende
handschoenen
specificeren.
Ernstig oogletsel
1
Soort bescherming door
fabrikant/leverancier te
Oogirritatie
2
specificeren.
— oog/gelaatsbescherming
specificeren.
Mutageniteit in
1A, 1B, 2
Soort bescherming door
geslachtscellen
fabrikant/leverancier te
specificeren.
Kankerverwekkend1A, 1B, 2
heid
Voortplantingstoxici1A, 1B, 2
teit
Gassen onder druk
Sterk
gekoeld
vloeibaar
gas
Oxiderende
1
vloeistoffen

[Bij ontoereikende ventilatie]
adembescherming dragen.

Oxiderende vaste
stoffen
Acute toxiciteit bij
inademing

1
1, 2

Bescherming door
fabrikant/leverancier te

Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad in de praktijk
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P231 +
+
P231
P323
P323

Onder inert
inert gas
gas werken.
werken.
Onder
Tegen
Tegen vocht
vocht beschermen.
beschermen.

P235 +
+
P235
P410
P410

Koel bewaren.
bewaren. Tegen
Tegen
Koel
zonlicht
zonlicht beschermen.
beschermen.

Sensibilisatie van
van de
de
Sensibilisatie
luchtwegen
luchtwegen

1, 1A,
1A, 1B
1B
1,

Stoffen en
en mengsels
mengsels
Stoffen
die
die in
in contact
contact met
met
water
water ontvlambare
ontvlambare
gassen ontwikkelen
ontwikkelen
gassen
Voor zelfverhitting
zelfverhitting
Voor
vatbare
vatbare stoffen
stoffen en
en
mengsels
mengsels

1, 2,
2, 3
3
1,

specificeren.
specificeren.
— de
de tekst
tekst tussen
tussen
—
vierkante
vierkante haakjes
haakjes mag
mag
worden
worden gebruikt
gebruikt als
als er
er
op
het
punt
van
gebruik
op het punt van gebruik
aanvullende informatie
informatie
aanvullende
met de
de stof
stof wordt
wordt
met
verstrekt
verstrekt die
die aangeeft
aangeeft
welke
welke soort
soort ventilatie
ventilatie
toereikend zou
zou zijn
zijn voor
voor
toereikend
veilig gebruik.
gebruik.
veilig

1, 2
2
1,

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. reactie

Veiligheidsaanbevelingen
i.v.m.
Veiligheidsaanbevelingen
i.v.m. reactie
Code
Code

Veiligheidsaanbeveling
Veiligheidsaanbeveling

Gevarenklasse
Gevarenklasse

P301
P301

NA INSLIKKEN:
INSLIKKEN:
NA

P302
P302

BIJ CONTACT
CONTACT MET
MET DE
DE
BIJ
HUID:
HUID:

Acute orale
orale toxiciteit
toxiciteit
Acute
Huidcorrosie
Huidcorrosie
Aspiratiegevaar
Aspiratiegevaar
Pyrofore vloeistoffen
vloeistoffen
Pyrofore
Acute
Acute dermale
dermale
toxiciteit
toxiciteit
Huidirritatie
Huidirritatie
Huidsensibilisatie
Huidsensibilisatie
Ontvlambare
Ontvlambare
vloeistoffen
vloeistoffen
Huidcorrosie
Huidcorrosie
Acute
Acute toxiciteit
toxiciteit bij
bij
inademing
inademing
Huidcorrosie
Huidcorrosie
Sensibilisatie van
van de
de
Sensibilisatie
luchtwegen
luchtwegen
Specifieke
Specifieke
doelorgaantoxiciteit
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
eenmalige
bij
blootstelling; irritatie
irritatie
blootstelling;
van
van de
de luchtwegen
luchtwegen
Specifieke
Specifieke
doelorgaantoxiciteit
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
eenmalige
bij
blootstelling;
blootstelling;
narcotische
narcotische werking
werking
Huidcorrosie
Huidcorrosie
Ernstig
Ernstig
oogletsel/oogirritatie
oogletsel/oogirritatie
Oogirritatie
Oogirritatie
Oxiderende
Oxiderende
vloeistoffen
vloeistoffen
Oxiderende
Oxiderende vaste
vaste
stoffen
stoffen
Mutageniteit in
in
Mutageniteit

P303
P303

BIJ
BIJ CONTACT
CONTACT MET
MET DE
DE
HUID
HUID (of
(of het
het haar):
haar):

P304
P304

NA
NA INADEMING:
INADEMING:

P305
P305

BIJ CONTACT
CONTACT MET
MET DE
DE
BIJ
OGEN:
OGEN:

P306
P306

NA MORSEN
MORSEN OP
OP KLEDING:
KLEDING:
NA

P308
P308

NA (mogelijke)
(mogelijke) blootstelling:
blootstelling:
NA

P310

Onmiddellijk een
ANTIGIFCENTRUM/arts/…
raadplegen.

P311

Een
ANTIGIFCENTRUM/arts/…
raadplegen.

GevarenGevarencategorie
categorie
1, 2,
2, 3,
3, 4
4
1,
1A,
1A, 1B,
1B, 1C
1C
1
1
1
1
1,
1, 2,
2, 3,
3, 4
4

Voorwaarden
Voorwaarden voor
voor
gebruik
gebruik

2
2
1, 1A,
1A, 1B
1B
1,
1,
1, 2,
2, 3
3
1A, 1B,
1B, 1C
1C
1A,
1,
1, 2,
2, 3,
3, 4
4
1A, 1B,
1B, 1C
1C
1A,
1, 1A,
1A, 1B
1B
1,
3
3

3
3

1A, 1B,
1B, 1C
1C
1A,
1
1
2
2
1
1
1
1

1A,
1A, 1B,
1B, 2
2
geslachtscellen
Kankerverwekkend1A, 1B, 2
heid
Voortplantingstoxici-Omgaan
1A, 1B,
2
Omgaan met
met het
het Veiligheidsinformatieblad
Veiligheidsinformatieblad in
in de
de praktijk
praktijk
teit
Voortplantingstoxicite Aanvullend
it — effecten op of
e categorie
via lactatie
Specifieke
1, 2
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling
Acute orale toxiciteit
1, 2, 3
… De fabrikant/
leverancier moet een
Acute dermale
1, 2
geschikte bron van
toxiciteit
spoedeisend medisch
Acute toxiciteit bij
1, 2
advies specificeren.
inademing
Huidcorrosie
1A, 1B, 1C
Ernstig
1
oogletsel/oogirritatie
Aspiratiegevaar
1
Acute toxiciteit bij
3
inademing
Sensibilisatie van de
1, 1A, 1B
luchtwegen

158
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P310

P311

P312

P313

Onmiddellijk een
ANTIGIFCENTRUM/arts/…
raadplegen.

Een
ANTIGIFCENTRUM/arts/…
raadplegen.

Bij onwel voelen een
ANTIGIFCENTRUM/arts/…
raadplegen.

Een arts raadplegen.

P314

Bij onwel voelen een arts
raadplegen.

P315

Onmiddellijk een arts
raadplegen.

P320

Specifieke behandeling
dringend vereist (zie … op
dit etiket).

P321

Specifieke behandeling
vereist (zie … op dit etiket).

geslachtscellen
Kankerverwekkendheid
Voortplantingstoxiciteit
Voortplantingstoxicite
it — effecten op of
via lactatie
Specifieke
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling
Acute orale toxiciteit
Acute dermale
toxiciteit
Acute toxiciteit bij
inademing
Huidcorrosie
Ernstig
oogletsel/oogirritatie
Aspiratiegevaar
Acute toxiciteit bij
inademing
Sensibilisatie van de
luchtwegen
Specifieke
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige blootstelling
Acute orale toxiciteit
Acute dermale
toxiciteit
Acute toxiciteit bij
inademing
Specifieke
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling; irritatie
van de luchtwegen
Specifieke
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling;
narcotische werking
Huidirritatie
Oogirritatie
Huidsensibilisatie
Mutageniteit in
geslachtscellen
Kankerverwekkendheid
Voortplantingstoxiciteit
Voortplantingstoxiciteit – effecten op of
via lactatie
Specifieke
doelorgaantoxiciteit
bij herhaalde
blootstelling
Gassen onder druk

1A, 1B, 2
1A, 1B, 2
Aanvullend
e categorie
1, 2

1, 2, 3
1, 2
1, 2
1A, 1B, 1C
1

… De fabrikant/
leverancier moet een
geschikte bron van
spoedeisend medisch
advies specificeren.

1
3
1, 1A, 1B
1, 2

4
3, 4
4
3

… De fabrikant/l
everancier moet een
geschikte bron van
spoedeisend medisch
advies specificeren.

3

2, 3
2
1, 1A, 1B
1A, 1B, 2
1A, 1B, 2
1A, !B, 2
Aanvullend
e categorie
1, 2

Sterk
gekoeld
vloeibaar
Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad in de praktijk
gas
Acute toxiciteit bij
1, 2
Verwijzen naar
inademing
aanvullende
eerstehulpmaatregel.
— indien onmiddellijk
een antidotum moet
worden toegediend.
Acute orale toxiciteit
1, 2, 3
… Verwijzen naar
aanvullende
eerstehulpmaatregel.
— indien onmiddellijk
een antidotum moet
worden toegediend.
Acute dermale
1, 2, 3, 4
… Verwijzen naar
toxiciteit
aanvullende
eerstehulpmaatregel.
— indien aangeraden
wordt onmiddellijk
maatregelen te nemen,
bijvoorbeeld een
specifiek

159
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dit etiket).

P321

Specifieke behandeling
vereist (zie … op dit etiket).

Acute orale toxiciteit

Acute dermale
toxiciteit

Acute toxiciteit bij
inademing

Huidcorrosie
Huidirritatie
Huidsensibilisatie

Specifieke
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling
P330

De mond spoelen.

P331

GEEN braken opwekken.

P332
P333
P334

Bij huidirritatie:
Bij huidirritatie of uitslag:
In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.

P335

Losse deeltjes van de huid
afvegen.

P336

Bevroren lichaamsdelen met
lauw water ontdooien. Niet
wrijven.

P337
P338

Bij aanhoudende oogirritatie:
Contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven
spoelen.

P340

De persoon in de frisse lucht
brengen en ervoor zorgen
dat deze gemakkelijk kan
ademen.

P342

Bij ademhalingssymptomen.

P351

Voorzichtig afspoelen met
water gedurende een aantal
minuten.

P352

Met veel water/… wassen.

eerstehulpmaatregel.
— indien onmiddellijk
een antidotum moet
worden toegediend.
met hetnaar
Veiligheidsinformatieblad in de praktijk
1, 2, 3 Omgaan
… Verwijzen
aanvullende
eerstehulpmaatregel.
— indien onmiddellijk
een antidotum moet
worden toegediend.
1, 2, 3, 4
… Verwijzen naar
aanvullende
eerstehulpmaatregel.
— indien aangeraden
wordt onmiddellijk
maatregelen te nemen,
bijvoorbeeld een
specifiek
reinigingsmiddel te
gebruiken.
3
… Verwijzen naar
aanvullende
eerstehulpmaatregel.
— indien onmiddellijk
specifieke maatregelen
moeten worden
genomen.
1A, 1B, 1C … Verwijzen naar
aanvullende
2
eerstehulpmaatregel.
1, 1A, 1B
— De
fabrikant/leverancier
kan in voorkomend
geval een
reinigingsmiddel
specificeren.
1
… Verwijzen naar
aanvullende
eerstehulpmaatregel.
— indien onmiddellijk
maatregelen moeten
worden genomen.
1, 2, 3, 4
1A, 1B, 1C
1A, 1B, 1C
1
2, 3
1, 1A, 1B
1

Acute orale toxiciteit
Huidcorrosie
Huidcorrosie
Aspiratiegevaar
Huidirritatie
Huidsensibilisatie
Pyrofore vloeistoffen
Pyrofore vaste
160
stoffen
Stoffen en mengsels
1, 2
die in contact met
water ontvlambare
gassen ontwikkelen
Pyrofore vaste
1
Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad in de praktijk
stoffen
Stoffen en mengsels
1, 2
die in contact met
water ontvlambare
gassen ontwikkelen
Gassen onder druk
Sterk
gekoeld
vloeibaar
gas
Oogirritatie
2
Huidcorrosie
1A, 1B, 1C
Ernstig oogletsel/
1
oogirritatie
Oogirritatie
2
Acute toxiciteit bij
1, 2, 3, 4
inademing
Huidcorrosie
1A, 1B, 1C
Sensibilisatie van de
1, 1A, 1B
luchtwegen
Specifieke
3
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling; irritatie
van de luchtwegen
Specifieke
3
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling;
narcotische werking
Sensibilisatie van de
1, 1A, 1B
luchtwegen
Huidcorrosie
1A, 1B, 1C
Ernstig oogletsel/
1
oogirritatie
Oogirritatie
2
Acute dermale
1, 2, 3, 4
… De fabrikant/
leverancier kan in
toxiciteit
voorkomend geval een
Huidirritatie
2
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P342

Bij ademhalingssymptomen.

P351

Voorzichtig afspoelen met
water gedurende een aantal
minuten.

P352

Met veel water/… wassen.

P353

Huid met water afspoelen/
afdouchen.

P360

Verontreinigde kleding en
huid onmiddellijk met veel
water afspoelen en pas
daarna kleding uittrekken.
Verontreinigde klening
onmiddellijk uittrekken.

P361

P362

Verontreinigde kleding
uittrekken.

P363

Verontreinigde kleding
wassen alvorens deze
opnieuw te gebruiken.

P370

In geval van brand:

P371

In geval van grote brand en
grote hoeveelheden:

P372

Ontploffingsgevaar in geval
van brand.

P373

NIET blussen wanneer het
vuur de ontplofbare stoffen
bereikt.
Met normale voorzorgen
vanaf een redelijke afstand
blussen.
Op afstand blussen in
verband met
ontploffingsgevaar.

P374
P375

P376
P377
P378

Het lek dichten als dat veilig
gedaan kan worden.
Brand door lekkend gas: niet
blussen, tenzij het lek veilig
gedicht kan worden.
Blussen met …

bij eenmalige
blootstelling; irritatie
van de luchtwegen
Specifieke
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling;
narcotische werking
Sensibilisatie van de
luchtwegen
Huidcorrosie
Ernstig oogletsel/
oogirritatie
Oogirritatie
Acute dermale
toxiciteit
Huidirritatie
Huidsensibilisatie

3

Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad in de praktijk

1, 1A, 1B
1A, 1B, 1C
1
2
1, 2, 3, 4
2
1, 1A, 1B

… De fabrikant/
leverancier kan in
voorkomend geval een
reinigingsmiddel
specificeren, of kan in
uitzonderlijke gevallen
een alternatief
voorstellen wanneer
water duidelijk
ongeschikt is.

Ontvlambare
1, 2, 3
vloeistoffen
Huidcorrosie
1A, 1B, 1C
Oxiderende
1
vloeistoffen
Oxiderende vaste
1
stoffen
Ontvlambare
1, 2, 3
161
vloeistoffen
Acute dermale
1, 2, 3
toxiciteit
Huidcorrosie
1A, 1B, 1C
Acute dermale
4
toxiciteit
Huidirritatie
2
Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad in de praktijk
Huidsensibilisatie
1, 1A, 1B
Acute dermale
1, 2, 3, 4
toxiciteit
Huidirritatie
2
Huidsensibilisatie
1, 1A, 1B
Ontplofbare stoffen
Subklassen
1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5
Oxiderende gassen
1
Ontvlambare
1, 2, 3
vloeistoffen
Ontvlambare vaste
1, 2
stoffen
Zelfontledende
Typen A, B,
stoffen en mengsels
C, D, E, F
Pyrofore vloeistoffen
1
Pyrofore vaste
1
stoffen
Stoffen en mengsels
1, 2, 3
die in contact met
water ontvlambare
gassen ontwikkelen
Oxiderende
1, 2, 3
vloeistoffen
Oxiderende vaste
1, 2, 3
stoffen
Oxiderende
1, 2, 3
vloeistoffen
Oxiderende vaste
1, 2, 3
stoffen
Ontplofbare stoffen
Subklassen - behalve voor
1.1, 1.2,
ontplofbare stoffen
1.3, 1.4, 1.5
van subklassen
1.4S (munitie en
bestanddelen
ervan).
Ontplofbare stoffen
Subklassen
1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5
Ontplofbare stoffen
Subklassen
1.4S
Zelfontledende
stoffen en mengsels
Oxiderende
vloeistoffen
Oxiderende vaste
stoffen
Oxiderende gassen

Typen A, B

Ontvlambare gassen

1

Ontvlambare
vloeistoffen

1
1
1

1, 2, 3

Middel door fabrikant/
leverancier te
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P374
P375

P376

bereikt.
Met normale voorzorgen
vanaf een redelijke afstand
blussen.
Op afstand blussen in
verband met
ontploffingsgevaar.

P378

Het lek dichten als dat veilig
gedaan kan worden.
Brand door lekkend gas: niet
blussen, tenzij het lek veilig
gedicht kan worden.
Blussen met …

P380

Evacueren.

P381

Alle ontstekingsbronnen
wegnemen als dat veilig
gedaan kan worden.
Gelekte/gemorste stof
opnemen om materiële
schade te vermijden.
Gelekte/gemorste stof
opruimen.

P377

P390
P391

P301 +
P310

NA INSLIKKEN:
Onmiddellijk een
ANTIGIFCENTRUM/arts/…
raadplegen.

1.3, 1.4, 1.5
Subklassen
1.4S

Ontplofbare stoffen
Zelfontledende
stoffen en mengsels
Oxiderende
vloeistoffen
Oxiderende vaste
stoffen
Oxiderende gassen
Ontvlambare gassen

1
1

Voor metalen bijtend

1

Gevaar voor het
aquatisch milieu –
acuut aquatisch
gevaar
Gevaar voor het
aquatisch milieu –
aquatisch gevaar op
lange termijn
Acute orale toxiciteit

1

1, 2

1, 2, 3

Aspiratiegevaar

1

4

Acute orale toxiciteit

P301 +
P330 +
P331
P302 +
P334

NA INSLIKKEN: de mond
spoelen — GEEN braken
opwekken.
BIJ CONTACT MET DE
HUID: in koud water
onderdompelen/nat verband
aanbrengen.
BIJ CONTACT MET DE
HUID: Met veel water/…
wassen.

Huidcorrosie

BIJ CONTACT MET DE
HUID (of het haar):
verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid
met water
afspoelen/afdouchen.
NA INADEMING: de
persoon in de frisse lucht
brengen en ervoor zorgen
dat deze gemakkelijk kan
ademen.

Ontvlambare
vloeistoffen

P304 +
P340

1

Ontvlambare
1, 2, 3
Middel door fabrikant/
vloeistoffen
leverancier te
Ontvlambare vaste
1, 2
specificeren.
- Indien water het
stoffen
risico vergroot
Zelfontledende
Typen A, B,
stoffen en mengselsOmgaan
C,met
D, E,
hetFVeiligheidsinformatieblad in de praktijk
Pyrofore vloeistoffen
1
Pyrofore vaste
1
stoffen
Stoffen en mengsels
1, 2, 3
die in contact met
water ontvlambare
gassen ontwikkelen
Oxiderende
1, 2, 3
vloeistoffen
Oxiderende vaste
1, 2, 3
stoffen
Ontplofbare stoffen
Instabiel
Ontplofbae stoffen
1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5
Zelfontledende
Typen A, B
stoffen en mengsels
Oxiderende
1
vloeistoffen
Oxiderende vaste
1
stoffen
Ontvlambare gassen
1, 2

NA INSLIKKEN: bij onwel
voelen een
ANTIGIFCENTRUM/arts/…
raadplegen.

P303 +
P361 +
P353

1

162

P301 +
P312

P302 +
P352

met het Veiligheidsinformatieblad in de praktijk
Typen A, Omgaan
B

1A, 1B, 1C

Pyrofore vloeistoffen

Acute dermale
toxiciteit
Huidirritatie
Huidsensibilisatie

… De
fabrikant/leverancier
moet een geschikte
bron van spoedeisend
medisch advies
specificeren.
… De fabrikant/
leverancier moet een
geschikte bron van
spoedeisend medisch
advies specificeren.

1

… De fabrikant/
leverancier kan in
voorkomend geval een
2
1, 1A, 1B
reinigingsmiddel
specificeren, of kan in
uitzonderlijke gevallen
een alternatief
Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad
in de praktijk
voorstellen wanneer
water duidelijk
ongeschikt is.
1, 2, 3

Huidcorrosie

Acute toxiciteit bij
inademing
Huidcorrosie
Sensibilisatie van de
luchtwegen

1, 2, 3, 4

1A, 1B, 1C

1, 2, 3, 4
1A, 1B, 1C
1, 1A, 1B
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P303 +
P361 +
P353

P304 +
P340

P305 +
P351 +
P338

P306 +
P360

P308 +
P311

P308 +
P313

BIJ CONTACT MET DE
HUID (of het haar):
verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid
met water
afspoelen/afdouchen.
NA INADEMING: de
persoon in de frisse lucht
brengen en ervoor zorgen
dat deze gemakkelijk kan
ademen.

BIJ CONTACT MET DE
OGEN: voorzichtig
afspoelen met water
gedurende een aantal
minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk;
blijven spoelen.
NA MORSEN OP KLEDING:
verontreinigde kleding en
huid onmiddellijk met veel
water afspoelen en pas
daarna kleding uittrekken.
NA (mogelijke) blootstelling:
Een ANTIGIFCENTRUM/
arts/… raadplegen.
NA (mogelijke) blootstelling:
een arts raadplegen.

P332 +
P313
P333 +
P313
P335 +
P334

Bij huidirritatie: een arts
raadplegen.
Bij huidirritatie of uitslag: een
arts raadplagen.
Losse deeltjes van de huid
afvegen. In koud water
onderdompelen/nat verband
aanbrengen.

P337 +
P313
P342 +
P311

Bij aanhoudende oogirritatie:
een arts raadplegen.
Bij ademhalingssymptomen:
Een ANTIGIFCENTRUM
/arts/… raadplegen.

P361 +
P364

Verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken en
wassen alvorens deze
opnieuw te gebruiken.
Verontreinigde kleding
uittrekken en wassen
alvorens deze opnieuw te
gebruiken.

P362 +
P364

P370 +
P376
P370 +
P378

In geval van brand: het lek
dichten als dat veilig gedaan
kan worden.
In geval van brand: blussen
met …

Ontvlambare
vloeistoffen
Huidcorrosie

Acute toxiciteit bij
inademing
Huidcorrosie
Sensibilisatie van de
luchtwegen
Specifieke
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling; irritatie
van de luchtwegen
Specifieke
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling;
narcotische werking
Huidcorrosie

een alternatief
voorstellen wanneer
water duidelijk
ongeschikt is.

1, 2, 3 Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad in de praktijk
1A, 1B, 1C

1, 2, 3, 4
1A, 1B, 1C
1, 1A, 1B
3

3

1A, 1B, 1C

Ernstig
oogletsel/oogirritatie
Oogirritatie

1

Oxiderende
vloeistoffen
Oxiderende vaste
stoffen

1

2

1

Specifieke
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling

1, 2

Mutageniteit in
geslachtscellen
Kankerverwekkendheid
Voortplantingstoxiciteit
Voortplantingstoxiciteit – effecten op of
via lactatie
Huidirritatie

1A, 1B, 2

Huidsensibilisatie

… De fabrikant/
leverancier moet een
geschikte bron van
spoedeisend medisch
advies specificeren.

1A, 1B, 2
1A, 1B, 2
Aanvullend
e categorie
2
1, 1A, 1B
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Pyrofore vaste
1
stoffen
Stoffen en mengsels
1, 2
die in contact met
water ontvlambare
gassen ontwikkelenOmgaan met het Veiligheidsinformatieblad in de praktijk
Oogirritatie
2
Sensibilisatie van de
luchtwegen

Acute dermale
toxiciteit
Acute dermale
toxiciteit
Huidirritatie
Huidsensibilisatie
Oxiderende gassen
Ontvlambare
vloeistoffen
Ontvlambare vaste
stoffen
Zelfontledende
stoffen en mengsels
Pyrofore vloeistoffen
Pyrofore vaste
stoffen
Stoffen en mengsels
die in contact met
water ontvlambare
gassen ontwikkelen
Oxiderende

1, 1A, 1B

1, 2, 3

… De
fabrikant/leverancier
moet een geschikte
bron van spoedeisend
medisch advies
specificeren.

4
2
1, 1A, 1B
1
1, 2, 3
1, 2
Typen A, B,
C, D, E, F
1
1
1, 2, 3

1, 2, 3

… de fabrikant/
leverancier moet
geschikte middelen
specificeren.
- Indien water het
risico vergroot.
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P364
P362 +
P364
P362 +
P364
P370 +
P376
P370 +
P376 +
P370
P378
P370 +
P378

P370 +
P380
P370 +
P380 +
P375
P370 +
P380 +
P375 +
P371
P380 +
P375
P371 +
P380 +
P375

opnieuw
te gebruiken.
onmiddellijk
uittrekken en
wassen alvorens
deze
Verontreinigde
kleding
opnieuw teen
gebruiken.
uittrekken
wassen
alvorens
deze opnieuw
Verontreinigde
kleding te
gebruiken.
uittrekken en wassen
alvorens
deze
opnieuw
te
In geval van
brand:
het lek
gebruiken.
dichten als dat veilig gedaan
kan
worden.
In geval
van brand: het lek
dichten
veiligblussen
gedaan
In
gevalals
vandat
brand:
kan
met worden.
…
In geval van brand: blussen
met …

In geval van brand:
evacueren.
In geval van brand:
evacueren.– op afstand
evacueren
blussen
verband
In geval in
van
brand: met
ontploffingsgevaar.
evacueren – op afstand
blussen
verband
met en
In
geval in
van
grote brand
ontploffingsgevaar.
grote
hoeveelheden:
evacueren
op afstand
In geval van– grote
brand en
blussen
in verband met
grote hoeveelheden:
ontploffingsgevaar.
evacueren – op afstand
blussen in verband met
ontploffingsgevaar.

toxiciteit
Acute dermale
toxiciteit
Acute
dermale
Huidirritatie
toxiciteit
Huidsensibilisatie
Huidirritatie
Oxiderende gassen
Huidsensibilisatie
Oxiderende gassen
Ontvlambare
vloeistoffen
Ontvlambare vaste
vloeistoffen
stoffen
Ontvlambare vaste
Zelfontledende
stoffen en mengsels
Zelfontledende
Pyrofore
vloeistoffen
stoffen envaste
mengsels
Pyrofore
Pyrofore vloeistoffen
stoffen
Pyroforeenvaste
Stoffen
mengsels
stoffen
die
in contact met
water
Stoffenontvlambare
en mengsels
gassen
ontwikkelen
die in contact
met
water
ontvlambare
Oxiderende
gassen ontwikkelen
vloeistoffen
Oxiderende vaste
vloeistoffen
stoffen
Oxiderende vaste
Ontplofbare
stoffen
stoffen
Ontplofbare stoffen
Zelfontledende
stoffen en mengsels
Zelfontledende
stoffen en mengsels
Oxiderende
vloeistoffen
Oxiderende vaste
vloeistoffen
stoffen
Oxiderende vaste
stoffen

4
4
2
1, 1A, 1BOmgaan met het Veiligheidsinformatieblad in de praktijk
2
1
1, 1A, 1B
1
1, 2, 3
… de fabrikant/
leverancier moet
geschikte
middelen
1,1,2,23
… de fabrikant/
specificeren.
leverancier moet
Indien middelen
water het
1, 2A, B, -geschikte
Typen
risico vergroot.
specificeren.
C, D, E, F
Typen1 A, B, - Indien water het
risico vergroot.
C, D,1 E, F
1
1 3
1, 2,
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2,1.2,
3
1.1,
1.3, 1.4, 1.5
1.1, 1.2,
Typen
A, B
1.3, 1.4, 1.5
Typen A, B
1
1
1

Veiligheidsaanbevelingen
i.v.m.
Veiligheidsaanbevelingen
i.v.m. opslag

opslag
Veiligheidsaanbevelingen
i.v.m. opslag
Code
Veiligheidsaanbeveling
Gevarenklasse
GevarenCode
P401

Veiligheidsaanbeveling
…
bewaren.

P402

Op een droge plaats
bewaren.

P403

Op een goed geventileerde
plaats bewaren.

P404

In gesloten verpakking
bewaren.

P405

Achter slot bewaren.

Voorwaarden voor
gebruik
Gevarenklasse
Voorwaarden voor
Ontplofbare
stoffen
Overeenkomstig
de
gebruik
plaatselijke/regionale/na
tionale/internationale
voorschriften
Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad in de praktijk
(specificeren).
Stoffen en mengsels
1, 2, 3
Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad in de praktijk
die in contact met
water ontvlambare
gassen ontwikkelen
Ontvlambare gassen
1, 2
— indien door de
vluchtigheid van het
Oxiderende gassen
1
Gassen onder druk
Samenge- product een gevaarlijke
atmosfeer kan ontstaan.
perst,
vloeibaar,
sterk
gekoeld
vloeibaar,
opgelost.
categorie
Gevaren1.1, 1.2,
categorie
1.3, 1.4, 1.5

Ontvlambare
vloeistoffen
Zelfontledende
stoffen en mengsels
Acute toxiciteit bij
inademing
Specifieke
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling; irritatie
van de luchtwegen
Specifieke
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling;
narcotische werking
Stoffen en mengsels
die in contact met
water ontvlambare
gassen ontwikkelen
Acute orale toxiciteit
Acute dermale
toxiciteit
Acute toxiciteit bij
inademing
Huidcorrosie
Mutageniteit in
geslachtscellen
Kankerverwekkendheid
Voortplantingstoxiciteit

1, 2, 3
Typen A, B,
C, D, E, F
1, 2, 3
3

3

1, 2, 3

1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1A, 1B, 1C
1A, 1B, 2
1A, 1B, 2
1A, 1B, 2
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P404

In gesloten verpakking
bewaren.

P405

Achter slot bewaren.

P406

In corrosiebestendige/…
houder met
corrosiebestendige
binnenbekleding bewaren.

P407

Ruimte laten tussen
stapels/pallets.

P410

Tegen zonlicht beschermen.

P411

Bij maximaal … °C bewaren.

P412

Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.
Bulkmateriaal, indien meer
dan … kg, bij temperaturen
van maximaal … °C
bewaren.
Gescheiden van ander
materiaal bewaren.

P413

P420

P422

Onder … bewaren.

P402 +
P404

Op een droge plaats
bewaren. In gesloten
verpakking bewaren.

P403 +
P233

Op een goed geventileerde
plaats bewaren. In goed

van de luchtwegen
Specifieke
3
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad in de praktijk
blootstelling;
narcotische werking
Stoffen en mengsels
1, 2, 3
die in contact met
water ontvlambare
gassen ontwikkelen
Acute orale toxiciteit
1, 2, 3
Acute dermale
1, 2, 3
toxiciteit
Acute toxiciteit bij
1, 2, 3
inademing
Huidcorrosie
1A, 1B, 1C
Mutageniteit in
1A, 1B, 2
geslachtscellen
Kankerverwekkend1A, 1B, 2
heid
Voortplantingstoxici1A, 1B, 2
teit
Specifieke
1, 2
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling
Specifieke
3
doelorgaantoxiciteit
166
bij eenmalige
blootstelling; irritatie
van de luchtwegen
Specifieke
3
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling;
Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad in de praktijk
narcotische werking
Aspiratiegevaar
1
Voor metalen bijtend
1
Andere stoffen waarmee contact vermeden
dient te worden door de
fabrikant/ leverancier te
specificeren.
Voor zelfverhitting
1, 2
vatbare stoffen en
mengsels
Aerosolen
1, 2, 3
Gassen onder druk
Samengep - Mag weggelaten
erst,
worden bij gassen in
vloeibaar
verplaatsbare gasgemaakt,
flessen overeenopgelost
komstig verpakkingsinstructie P200 van de
UN RTDG, Model
Regulations, tenzij
deze gassen de neiging hebben (langzaam) te ontleden of
polymeriseren.
Voor zelfverhitting
1, 2
vatbare stoffen en
mengsels
Organische
Typen A, B,
peroxiden
C, D, E, F
Zelfontledende
Typen A, B, Temperatuur door
fabrikant/leverancier te
stoffen en mengsels
C, D, E, F
Organische
Typen A, B, specificeren.
peroxiden
C, D, E, F
Aerosolen
1, 2, 3
Voor zelfverhitting
vatbare stoffen en
mengsels

1, 2

Zelfontledende
stoffen en mengsels
Voor zelfverhitting
vatbare stoffen en
mengsels
Organische
peroxiden
Pyrofore vloeistoffen
Pyrofore vaste
stoffen

Typen A, B,
C, D, E, F
1, 2

Stoffen en mengsels
die in contact met
water ontvlambare
gassen ontwikkelen
Acute toxiciteit bij
inademing

1, 2, 3

Typen A, B,
C, D, E, F
1
1

1, 2, 3

Gewicht en temperatuur
door fabrikant/
leverancier te
specificeren.

Vloeistof of inert gas
door fabrikant/
leverancier te
specificeren.

— indien door de
vluchtigheid van het
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P422

Onder … bewaren.

P402 +
P404

Op een droge plaats
bewaren. In gesloten
verpakking bewaren.

P403 +
P233

Op een goed geventileerde
plaats bewaren. In goed
gesloten verpakking
bewaren.

P403 +
P235

Op een goed geventileerde
plaats bewaren. Koel
bewaren.

P410 +
P403

Tegen zonlicht beschermen.
Op een goed geventileerde
plaats bewaren.

P410 +
P412

Tegen zonlicht beschermen.
Niet blootstellen aan
temperaturen boven 50
°C/122 °F.
Bij maximaal … °C bewaren.
Koel bewaren.

P411 +
P235

Organische
peroxiden
Pyrofore vloeistoffen
Pyrofore vaste
stoffen

Typen A, B,
C, D, E, F
1
1

Vloeistof of inert gas
door fabrikant/
Omgaan
met het
leverancier
te Veiligheidsinformatieblad in de praktijk
specificeren.

Stoffen en mengsels
1, 2, 3
die in contact met
water ontvlambare
167
gassen ontwikkelen
Acute toxiciteit bij
1, 2, 3
— indien door de
inademing
vluchtigheid van het
Specifieke
3
product een gevaarlijke
doelorgaantoxiciteit
atmosfeer kan ontstaan.
bij eenmalige
blootstelling; irritatie
van de luchtwegen Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad in de praktijk
Specifieke
3
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling;
narcotische werking
Ontvlambare
1, 2, 3
vloeistoffen
Zelfontledende
Typen A, B,
stoffen en mengsels
C, D, E, F
Gassen onder druk
Samenge- — Mag weggelaten
perst,
worden bij gassen in
vloeibaar
verplaatsbare
gemaakt,
gasflessen
opgelost
overeenkomstig
verpakkingsinstructie
P200 van de UN RTDG,
Model Regulations,
tenzij deze gassen de
neiging hebben
(langzaam) te ontleden
of polymeriseren
Aerosolen
1, 2, 3

Organische
peroxiden

Typen A, B,
C, D, E, F

Temperatuur door
fabrikant/leverancier te
specificeren.

Veiligheidsaanbevelingen i.v.m. verwijdering

Veiligheidsaanbevelingen
i.v.m. verwijdering
Veiligheidsaanbevelingen
i.v.m. verwijdering
Code

Veiligheidsaanbeveling

Gevarenklasse

P501

Inhoud/verpakking afvoeren
naar …

Ontplofbare stoffen
Ontvlambare
vloeistoffen
Zelfontledende
stoffen en mengsels
Stoffen en mengsels
die in contact met
water ontvlambare
gassen ontwikkelen
Oxiderende
vloeistoffen
Oxiderende vaste
stoffen
Organische
peroxiden
Acute orale toxiciteit
Acute dermale
toxiciteit
Acute toxiciteit bij
inademing

Gevarencategorie
1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5
1, 2, 3
Typen A, B,
C, D, E, F
1, 2, 3

Voorwaarden voor
gebruik
… overeenkomstig de
plaatselijke/regionale/na
tionale/internationale
voorschriften
(specificeren).

1, 2, 3
1, 2, 3
Typen A, B,
C, D, E, F
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2
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P502

Raadpleeg fabrikant/
leverancier voor informatie
over terugwinning/ recycling.

Huidcorrosie
Sensibilisatie van de
luchtwegen
Huidsensibilisatie
Mutageniteit in
geslachtscellen
Kankerverwekkendheid
Voortplantingstoxiciteit
Specifieke
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling
Specifieke
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling; irritatie
van de luchtwegen
Specifieke
doelorgaantoxiciteit
bij eenmalige
blootstelling;
narcotische werking
Specifieke
doelorgaantoxiciteit
bij herhaalde
blootstelling
Aspiratiegevaar
Gevaar voor het
aquatisch milieu,
acuut aquatisch
gevaar
Gevaar voor het
aquatisch milieu,
aquatisch gevaar op
lange termijn

1A, 1B, 1C
1, 1A, 1B

Gevaar voor de
ozonlaag

1

1, 1A, 1B
1A, 1B, 2
1A, 1B, 2
1A, 1B, 2
1, 2

3

3

1, 2

1
1

1, 2, 3, 4
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Bijlage 4
Gebruiksdescriptor
systeem
Hieronder zijn de descriptorlijsten voor levenscyclusfasen (LCS), gebruikssectoren (SU), chemische
productcategorieën (PC), procescategorieën (PROC) en milieu-emissiecategorieën (ERC) opgenomen. Voor de
overige descriptoren (voorwerpcategorie (AC), technische functie (TF) en meer informatie over het
gebruiksdescriptorsysteem, zie het “Richtsnoer voor informatie-eisen en chemische veiligheidsbeoordeling, Hoofdstuk
R.12: Gebruiksbeschrijving” van ECHA42.
Descriptorlijst voor levenscyclusfasen (LCS)
De beschrijving van de levenscyclusfase geeft informatie over de stap van het leven van de stof waarin het gebruik
plaatsvindt. De levenscyclus start met de eerste LCS Fabricage, vervolgens gaat het doorgaans verder met de
introductie van de stof in een mengsel door samenstellers en eindigt met verschillende soorten eindgebruik zoals het
gebruik op industriële locaties of het gebruik door professionele werknemers of consumenten. Een eindgebruik kan
resulteren in het opnemen van de stof in voorwerpen. In dat geval is de levenscyclusfase relevant.
De levenscyclusfasedescriptor heeft als doel om het volgende aan te geven:
- Type organisaties die betrokken zijn bij het gebruik (wat impliciet informatie kan geven over de potentiële vrijgave/
blootstelling van de stof);
- Of het gebruik verwijst naar een stof in een voorwerp.
Code

Naam

M

Fabricage

F

Formuleren of herverpakken

IS

Gebruik op industriële locaties

PW

Wijdverbreid gebruik door professionele werknemers

C

Gebruik door consumenten

SL

Economische levensduur

Descriptorlijst voor Chemische Productcategorie (PC)
De Chemische Productcategorieën zoals deze in onderhavig richtsnoer worden gedefinieerd hebben twee functies:
zij beschrijven de sectoren waarin mengsels worden geformuleerd per type mengsel (informatie die relevant is in de
levenscyclusfase formuleren). De vermelde categorieën helpen bij het verder structureren van het gebruik van de stof
in de toeleveringsketen op basis van de producttypen;
zij beschrijven de producttypen die gebruikt worden door de eindgebruikers (industriële, professionele of
consumenten- eindgebruikers). Het producttype omvat impliciet informatie over de potentiële vrijgave/blootstelling van
de stof.
De productcategorie is niet gericht op het kenmerken van de specifieke technische functie van de stof maar eerder
van het type mengsel waarin de stof zit.

42

 ichtsnoer voor informatie-eisen en chemische veiligheidsbeoordeling, Hoofdstuk R.12:
R
Gebruiksbeschrijving (Versie 3.0, december 2015) www.echa.europa.eu/nl/guidance-documents/guidanceoninformation-requirements-and-chemical-safety-assessment
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Code

Naam

Toelichting en voorbeelden

PC1

Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen

PC2

Adsorptiemiddelen

PC3

Luchtverfrissers

PC4

Antivries- en ontdooimiddelen

PC7

Basismetalen en legeringen

PC8

Biociden

PC9a

Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen

PC9b

Vulmiddelen, kit, gips, modelleerklei

PC9c

Vingerverf

PC11

Ontplofbare stoffen

PC12

Meststoffen

PC13

Brandstoffen

PC14

Producten voor behandeling van metalen oppervlakken

PC15

Producten voor het behandelen van niet-meta- Bijvoorbeeld voor de behandeling van muren voor het schilderen.
len oppervlakken

PC16

Warmtetransportvloeistoffen

PC17

Hydraulische vloeistoffen

PC18

Inkt en toners

PC20

Producten zoals pH-regelaars, uitvlokkings-,
neerslag- en neutraliseermiddelen

PC21

Laboratoriumchemicaliën

PC23

Producten voor het behandelen van leer

PC24

Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen

PC25

Metaalbewerkingsvloeistoffen

PC26

Papier- en kartonbehandelingsproducten

PC27

Gewasbeschermingsmiddelen

PC28

Parfums, geurmiddelen

PC29

Geneesmiddelen

PC30

Fotochemische producten

PC31

Glansmiddelen en wasmengsels

PC32

Polymeerpreparaten en polymeerverbindngen

PC33

Halfgeleiders

PC34

Textielverstoffen en impregneerproducten

Deze categorie omvat bijvoorbeeld bleekmiddelen en overige
verwerkingshulpmiddelen.

PC35

Was- en reinigingsmiddelen

Deze categorie omvat water- en oplosmiddelenhoudende producten.

PC36

Wateronthardingsmiddelen

PC37

Chemische stoffen voor de waterzuivering

Inclusief bijvoorbeeld desinfecteermiddelen, plaagbestrijdingsmiddelen. Opgemerkt zij dat de categorie verwijst naar typen
producten, niet naar de technische functies van de stof. PC 35
moet worden toegekend aan desinfecteermiddelen die worden
gebruikt in reinigingsproducten

Hieronder vallen stoffen die permanent met het metalen oppervlak binden. Dit omvat bijvoorbeeld galvanische en elektrolytische bekledingsproducten.

Deze categorie omvat verwerkingshulpmiddelen die in de chemische industrie worden gebruikt.
Deze categorie omvat verf, afwerkings-, impregneer- en verzorgingsproducten.

Deze categorie omvat bijvoorbeeld bleekmiddelen, verf, afwerkings-, impregneerproducten en overige verwerkingshulpmiddelen.
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PC38

Las- en soldeerproducten, vloeimiddelen

PC39

Cosmetica, persoonlijke verzorgingsproducten

PC40

Extractiemiddelen

PC41

Producten voor olie- en gaswinnings- of –productie

PC42

Elektrolyten voor batterijen

PC0

Overige

Deze categorie omvat producten die vallen onder de Verordening betreffende cosmetische producten (Verordening(EG) nr.
1223/2009) en overige producten voor lichaamsverzorging. Dit
omvat producten zoals tandpasta, deodorant, etc.

Mengsels (vloeistoffen of pasta’s) bedoeld voor gebruik als elektrolyten in batterijen

Descriptorlijst voor Procescategorieën (PROC)
De procescategorieën definiëren taken of procestypen vanuit een beroepsmatig perspectief. De PROC’s worden ook
gedifferentieerd door rekening te houden met het blootstellingspotentieel voor werknemers tijdens de respectieve
taken of procestypen. Deze descriptor kan worden toegewezen aan activiteiten van werknemers die bijdragen aan een
gebruik. Deze categorieën zijn bedoeld om een geharmoniseerde en consistente beoordeling van de blootstelling in
de sectoren en toeleveringsketens te ondersteunen.
De gebruiksdescriptor die is opgenomen in de gebruiksbeschrijving dient de aard en toepassingsgebied van de
activiteiten weer te geven. De hieronder volgende toelichting en voorbeelden dienen te worden bestudeerd om ervoor
te zorgen dat de toegewezen procescategorie de juiste is.
Indien er geen geschikte descriptor voorhanden is, dient “PROC0 - overige” te worden gekozen en dient een
beschrijving te worden gegeven.
Code

Naam

Toelichting en voorbeelden

PROC1

Chemische productie of raffinage in een gesloten proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare
beperkingsomstandigheden.

Beschrijving van de algemene aard van processen die plaats
vinden in sectoren waar fabricage van stoffen of productie
van mengsels plaatsvindt of processen binnen gesloten procesomstandigheden zoals van toepassing in de chemische
industrie. Gesloten overbrengingen die inherent zijn aan het
proces, inclusief gesloten bemonstering vallen hier ook onder.
Open overbrenging om het systeem te vullen of leeg te laten
lopen valt hier niet onder.

PROC2

Chemische productie of raffinage in een
gesloten, continu proces met incidentele
beheerste blootstelling of processen met
vergelijkbare beperkingsomstandigheden.

Beschrijving van de algemene aard van processen die plaats
vinden in sectoren waar fabricage van stoffen of productie
van mengsels plaatsvindt (continu processen met beperkte
manuele interventie) of processen met vergelijkbare gesloten
procesomstandigheden zoals van toepassing in de chemische industrie.
Gesloten overbrengingen die inherent zijn aan het proces,
inclusief gesloten bemonstering vallen hier ook onder. Open
overbrenging om het systeem te vullen of leeg te laten lopen
valt hier niet onder.

PROC3

Fabricage of formuleren in de chemische
industrie in een gesloten discontinu proces
met occasionele gecontroleerde blootstelling
of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden.

Beschrijving van de algemene aard van processen die plaats
vinden in sectoren waar fabricage van stoffen of productie
van mengsels plaatsvindt (discontinue processen met beperkte manuele interventie) of processen met gesloten procesomstandigheden zoals van toepassing in de chemische
industrie.
Gesloten overbrengingen die inherent zijn aan het proces,
inclusief gesloten bemonstering vallen hier ook onder. Open
overbrenging voor vullen of leeg laten lopen valt hier niet
onder.
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PROC4

Chemische productie met kans op blootstelling

Beschrijving van de algemene aard van processen die plaats
vinden in sectoren waar fabricage van stoffen of productie
van mengsels plaatsvindt of processen binnen gesloten procesomstandigheden zoals van toepassing in de chemische
industrie.
Gesloten overbrengingen die inherent zijn aan het proces,
inclusief gesloten bemonstering vallen hier ook onder. Open
overbrenging om het systeem te vullen of leeg te laten lopen
valt hier niet onder.

PROC5

Mengen in discontinue processen

Omvat het mengen van vast of vloeibare stoffen in de context
van fabricage- of formuleringssectoren, alsmede bij eindgebruik. Vullen/leeg laten lopen van het mengvat en bemonstering worden als afzonderlijke activiteiten beschouwd en vallen
niet onder deze PROC

PROC6

Kalanderbewerkingen

Verwerken van grote oppervlakken bij hogere temperaturen
bijvoorbeeld het kalanderen van textiel, rubber of papier

PROC7

Spuiten in een industriële omgeving

Technieken voor dispersie in de lucht (= verstuiving) door
middel van bijvoorbeeld samengeperste lucht, hydraulische
druk of centrifugeren, van toepassing voor vloeistoffen en
poeders.
Spuiten van oppervlaktecoating, kleefmiddelen, glans- en
reinigingsmiddelen, luchtverfrissers, zandstralen
De verwijzing naar ‘industrieel’ betekent dat betrokken werknemers specifieke taaktrainingen hebben ontvangen, bedrijfsprocedures volgen en handelen onder toezicht. Waar technische maatregelen bestaan, worden deze ook door opgeleid
personeel bediend en regelmatig onderhouden overeenkomstig de procedures. Er wordt niet bedoeld dat de activiteit
alleen kan plaatsvinden in industriële locaties.

PROC8a

Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in niet-gespecialiseerde
voorzieningen

Omvat algemene overbrengingsactiviteiten van grote hoeveelheden chemische stoffen van/naar vaten, containers,
installaties of machines zonder dat er gespecialiseerde
technische maatregelen genomen zijn voor het beperken van
blootstelling.
Overbrengen omvat laden, vullen, storten, opzakken en wegen.

PROC8b

Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/
leeg laten lopen in gespecialiseerde voorzieningen

Omvat algemene overbrengingsactiviteiten van/naar vaten
of containers met gespecialiseerde technische maatregelen
voor het beperken van blootstelling: het betreft activiteiten
waar overbrenging van materiaal worden uitgevoerd op locaties die specifiek zijn ontworpen en worden gebruikt voor
het overbrengen van grotere hoeveelheden (tientallen kilo’s
of meer) chemische stoffen en waar blootstelling eerder gerelateerd is aan de ontkoppelings-/koppelingsactiviteit dan
aan de overbrenging zelf. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om
tankwagenlaadperrons en het vullen van vaten.
Overbrengen omvat laden, vullen, storten en opzakken.

PROC9

Overbrengen van een stof of mengsel naar
kleine containers (gespecialiseerde vullijn,
inclusief wegen)

Vullijnen die speciaal ontworpen zijn om vrijkomende dampen
en aerosolen op te vangen en om uitvloeiing zo laag mogelijk
te houden
Deze PROC kan ook worden gebruikt voor bemonsteringsactiviteiten.
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PROC10

Met roller of kwast aanbrengen.

Dit omvat toepassing voor verf, coatings, verfafbijtmiddelen,
kleefmiddelen of reinigingsmiddelen op oppervlakken die
mogelijk worden blootgesteld aan spatten.
Deze PROC kan ook worden toegekend aan taken zoals het
reinigen van oppervlakken met gereedschap met een lange
steel.

PROC11

Spuiten buiten industriële omgevingen

Technieken voor dispersie in de lucht (= verstuiving) door
middel van bijvoorbeeld samengeperste lucht, hydraulische
druk of centrifugeren, van toepassing voor vloeistoffen en
poeders.
Spuiten van stoffen/mengsels voor oppervlaktecoating,
kleefmiddelen, glans- en reinigingsmiddelen, luchtverfrissers,
zandstralen.
De vermelding “buiten industriële omgevingen” is bedoeld
om het onderscheid te maken indien niet kan worden voldaan
aan de voorwaarden in PROC7. Er wordt niet bedoeld dat de
activiteit alleen kan plaatsvinden in niet-industriële locaties.

PROC12

Gebruik van blaasmiddelen bij de vervaardiging van schuim

Gebruik van stoffen om het schuimproductieproces te vergemakkelijken door het vormen van gasbellen in een vloeibaar
mengsel. Het kan zowel een continu als een discontinu proces zijn.

PROC13

Behandeling van voorwerpen door onderdompelen en overgieten

Behandeling van voorwerpen door onderdompelen, overgieten, afzinken, impregneren, uitwassen of inwassen van
stoffen. Dit omvat het hanteren van behandelde objecten
(bijvoorbeeld van en naar de behandelinstallatie, nadrogen,
galvaniseren). De economische levensduur van het voorwerp
na de behandeling dient afzonderlijk te worden gerapporteerd.

PROC14

Tabletteren, comprimeren, extruderen, pelletiseren, granuleren

Dit omvat het verwerken van mengsels en/of stoffen in een
gedefinieerde vorm voor verder gebruik.

PROC15

Gebruik als laboratoriumreagens

Kleinschalig gebruik van stoffen in laboratoria (minder dan
of gelijk aan 1 l of 1 kg aanwezig op de werkplek). Grotere
activiteiten in laboratoria en O&O-installaties worden tot de
industriële processen gerekend.
Hieronder valt tevens het gebruik in kwaliteitscontroleprocessen.

PROC16

Gebruik van brandstoffen

Dit omvat het gebruik van (vaste en vloeibare) brandstof
(waaronder additieven) inclusief overbrenging via het gesloten systeem, waar een beperkte blootstelling aan het product
in niet verbrande vorm wordt verwacht. Toewijzing van PROC
8 of PROC 9 is in dit geval niet nodig. Blootstelling aan uitlaatgassen valt hier niet onder.

PROC17

Smeren onder hoogenergetische omstandigheden bij metaalbewerking

Dit omvat metaalbewerkingsprocessen waarbij smeermiddelen worden blootgesteld aan hoge temperaturen en wrijving,
bijvoorbeeld metaalwals-/-vervormingsprocessen, boren en
malen, etc. Overbrengen voor hervullen of leeg laten lopen
van/naar reservoirs valt hier niet onder.

PROC18

Algemeen invetten/smeren onder hoogenergetische omstandigheden

Gebruik van smeer- of invetmiddelen onder hoogenergetische omstandigheden, waaronder handmatig aanbrengen.
Vulactiviteiten vallen hier niet onder.
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PROC19

Handmatig mengen

Dit betreft taken waar blootstelling van handen en onderarmen kan worden verwacht; er kunnen geen gespecialiseerde
werktuigen of specifieke beheersing van blootstelling worden
ingezet met uitzondering van PBM. Voorbeelden zijn het
handmatig mengen van cement en pleister bij bouwwerkzaamheden of het mengen van haarverf- en - bleekmiddelen.

PROC20

Gebruik van functionele vloeistoffen in kleine
apparaten

Dit omvat het vullen en aftappen van systemen die functionele vloeistoffen bevatten (inclusief overbrengen via een gesloten systeem) bijvoorbeeld warmte- en druktransportvloeistoffen. Dit vindt routinematig plaats.
Voorbeeld: laden en aftappen van motorolie, remvloeistoffen,
huishoudelijke toestellen. Toewijzing van PROC 8-9 is in dit
geval niet nodig.

PROC21

Laagenergetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen verbonden stoffen

Dit betreft activiteiten zoals snijden met de hand, koud walsen of monteren/demonteren van materiaal/voorwerp.
Het kan ook worden gebruikt voor hanteren/overbrengen van
massieve (metalen) voorwerpen.

PROC22

Fabricage en verwerken van mineralen en/of
metalen bij hogere temperaturen

Beschrijft de algemene aard van processen die plaatsvinden
bij roostovens, hoogovens, raffinaderijen, ovens, exclusief
gieten, aftappen en hanteren van dross.
Wanneer de temperatuur is gedaald, valt het hanteren van
het koude materiaal onder PROC21 of PROC26.

PROC23

Open bewerking en overdracht bij hogere
temperaturen

Beschrijft bepaalde processen die plaatsvinden bij roostovens, hoogovens en ovens: gieten, aftappen en hanteren
van dross.
Dit omvat dompelbadverzinken, poken van gesmolten vaste
stoffen op branderplaat en watergranulatie.
Wanneer de temperatuur is gedaald, valt het hanteren van
het koude materiaal onder PROC21 of PROC26.

PROC24

Hoogenergetische (mechanische) veredeling
van in materialen en/of voorwerpen verbonden stoffen

Er wordt een aanzienlijke hoeveelheid thermische of kinetische energie op de stof toegepast door bijvoorbeeld warm
walsen/vervormen, slijpen, mechanisch snijden, boren of
schuren, strippen.

PROC25

Overige hittebewerking van metalen

Lassen, solderen, gutsen, hardsolderen, snijbranden

PROC26

Verwerking van vaste anorganische stoffen bij
omgevingstemperatuur

Overbrengen en hanteren van ertsen, concentraten, metalen
en overige anorganische stoffen in vaste (maar niet massieve)
mogelijk stoffige vorm. Toewijzing van PROC 8, PROC8b of
PROC9 is in dit geval niet nodig.
Het hanteren van massieve objecten valt onder PROC21.

PROC27a

Productie van metaalpoeders (hittebewerking)

Productie van metaalpoeders door verhitte metallurgische
processen (atomiseren, droge dispersie)

PROC27b

Productie van metaalpoeders (natte bewerking)

Productie van metaalpoeders door middel van natte metallurgische processen (elektrolyse, natte dispersie)
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PROC28

Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) Dit betreft onderhoud voor gebruik waarbij het onderhoud
van machines
niet reeds opgenomen is in een van de overige procescategorieën.
De categorie omvat bijvoorbeeld:
• a ctiviteiten waarbij gesloten systemen worden geopend en
mogelijk worden betreden voor reiniging
•o
 ver het algemeen gespecialiseerde/afzonderlijke reinigingstaken die worden uitgevoerd op shift- of minder
frequente basis (bijvoorbeeld tussen individuele productiebatches in)
• verwijderen van spatten rond machines en toestellen
• verwijderen van filters of materiaal uit filters
• r einigen van vloeren die niet direct rond de machines en
toestellen liggen maar alsnog moeten worden gereinigd
bijvoorbeeld vanwege afzetting van stof bij het hanteren van
een stoffig product

PROC0

Overige
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Descriptorlijst voor milieu-emissiecategorieën (ERC)
Overzicht van de milieu-emissiecategorieën (ERC) die beschikbaar zijn voor elke levenscyclusfase
LCS: Fabricage (M)
ERC1

Fabricage van de stof

LCS: Formuleren of herverpakken (F)
ERC2

Formuleren in een mengsel

ERC3

Formuleren in een vaste matrix

LCS: Gebruik op industriële locaties
ERC4

Gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel op industriële locatie (geen opname in of op voorwerp)

ERC6b

Gebruik van reactief verwerkingshulpmiddel op industriële locatie (geen opname in of op voorwerp)

ERC6a

Gebruik van tussenproduct

ERC6c

Gebruik van monomeer in polymerisatieprocessen op industriële locatie (al dan niet opname in of op
voorwerp)

ERC6d

Gebruik van reactieve procesregulator in polymerisatieprocessen op industriële locatie (al dan niet opname in of op voorwerp)

ERC5

Gebruik op industriële locatie leidend tot opname in of op voorwerp

ERC7

Gebruik van functionele vloeistoffen op industriële locatie

LCS: Wijdverbreid gebruik door professionele werknemers (PW) & LCS: Gebruik door consumenten (C)
ERC8a

wijdverbreid gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of op voorwerp, binnen)

ERC8d

wijdverbreid gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of op voorwerp, buiten)

ERC8b

wijdverbreid gebruik van reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of op voorwerp, binnen)

ERC8e

wijdverbreid gebruik van reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of op voorwerp, buiten)

ERC8c

wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op voorwerp (binnen)

ERC8f

wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op voorwerp (buiten)

ERC9a

wijdverbreid gebruik van functionele vloeistof (binnen)

ERC9b

wijdverbreid gebruik van functionele vloeistof (buiten)

LCS: Economische levensduur (SL)
ERC10a

wijdverbreid gebruik van voorwerpen met lage vrijgave (buiten)

ERC11a

wijdverbreid gebruik van voorwerpen met lage vrijgave (binnen)

ERC10b

wijdverbreid gebruik van voorwerpen met hoge of bedoelde vrijgave (buiten)

ERC11b

wijdverbreid gebruik van voorwerpen met hoge of bedoelde vrijgave (binnen)

ERC12a

Verwerken van voorwerpen op industriële locaties met lage vrijgave

ERC12b

Verwerken van voorwerpen op industriële locaties met hoge vrijgave

ERC12c

Gebruik van voorwerpen op industriële locaties met lage vrijgave
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Bijlage 5
Relevante REACH
artikelen
TITEL IV
INFORMATIE IN DE TOELEVERINGSKETEN
Artikel 31
Voorschriften voor veiligheidsinformatiebladen
1.  De leverancier van een stof of mengsel verstrekt de afnemer van de stof of het mengsel een overeenkomstig bijlage
II opgesteld veiligheidsinformatieblad:
a) indien een stof of mengsel voldoet aan de criteria voor indeling als gevaarlijk overeenkomstig Verordening (EG)
nr. 1272/2008; of
b) indien de stof persistent, bioaccumulerend en toxisch, dan wel zeer persistent en sterk bioaccumulerend is
volgens de criteria van bijlage XIII, of
c) indien de stof om andere dan de onder a) en b) genoemde redenen is opgenomen in de overeenkomstig artikel
59, lid 1, opgestelde lijst.
2.  E lke actor in de toeleveringsketen die krachtens artikel 14 of 37 voor een stof een
chemischeveiligheidsbeoordeling moet uitvoeren, zorgt ervoor dat de informatie in het veiligheidsinformatieblad
overeenkomt met de informatie in die beoordeling. Indien het veiligheidsinformatieblad voor een mengsel wordt
opgesteld en de actor in de toeleveringsketen voor dat mengsel een chemischeveiligheidsbeoordeling heeft
uitgevoerd, volstaat het dat de informatie in het veiligheidsinformatieblad overeenkomt met het
chemischeveiligheidsrapport voor het mengsel in plaats van met het chemischeveiligheidsrapport voor elke stof in
het mengsel.
3.  De leverancier verstrekt de afnemer op diens verzoek een overeenkomstig bijlage II opgesteld
veiligheidsinformatieblad wanneer een mengsel overeenkomstig de titels I en II van Verordening (EG) nr.
1272/2008 niet aan de criteria voor indeling als gevaarlijk voldoet, maar:
a) in een afzonderlijke concentratie van ≥ 0,1 gewichtsprocent voor niet-gasvormige mengsels en ≥ 0,2
volumeprocent voor gasvormige mengsels niet ten minste één stof bevat met gevaarlijke preparaten voor de
gezondheid of het milieu; of
b) in een afzonderlijke concentratie van ≥ 0,1 gewichtsprocent voor niet-gasvormige mengsels ten minste één stof
bevat die kankerverwekkend van categorie 2, giftig voor de voortplanting van categorie 1A, 1B en 2, gevoelig voor
de huid categorie 1 is, effecten op of via lactatie heeft, dan wel persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) is
volgens de criteria van bijlage XIII, of zeer persistent en sterk bioaccumulerend (zPzB) is volgens de criteria van
bijlage XIII, of om andere dan de onder a) genoemde redenen is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59, lid 1,
opgestelde lijst,; of
c) een stof bevat waarvoor in de Gemeenschap grenzen voor de blootstelling op het werk zijn.
4.  Het veiligheidsinformatieblad dient niet te worden verstrekt voor aan het grote publiek aangeboden of verkochte
gevaarlijke stoffen of mengsels die vergezeld gaan van voldoende informatie om gebruikers in staat te stellen de
nodige maatregelen op het gebied van de bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het milieu te nemen,
tenzij een downstreamgebruiker of distributeur daarom vraagt.
5.  Het veiligheidsinformatieblad wordt verstrekt in een officiële taal van de lidstaat (lidstaten) waar de stof of het
mengsel in de handel wordt gebracht, tenzij door de betrokken lidstaat (lidstaten) anders wordt bepaald.
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6.  H et veiligheidsinformatieblad wordt van een datum voorzien en bevat de volgende rubrieken:
1. 	 dentificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming;
2. 	 identificatie van de gevaren;
3. 	 samenstelling en informatie over de bestanddelen;
4. 	 eerstehulpmaatregelen;
5. 	 brandbestrijdingsmaatregelen;
6. 	 maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel;
7. 	 hantering en opslag;
8. 	 maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming;
9. 	 fysische en chemische eigenschappen;
10. 	s tabiliteit en reactiviteit;
11. 	toxicologische informatie;
12. 	e cologische informatie;
13. 	instructies voor verwijdering;
14. 	informatie met betrekking tot het vervoer;
15. 	w ettelijk verplichte informatie;
16. 	overige informatie.
7.  A lle actoren in de toeleveringsketen die overeenkomstig artikel 14 of 37 een chemischveiligheidsrapport moeten
opstellen, nemen de relevante blootstellingsscenario’s (met inbegrip van de gebruiks- en de
blootstellingscategorieën, naargelang het geval) op in een bijlage bij het veiligheidsinformatieblad met de
geïdentificeerde vormen van gebruik, waarin de specifieke omstandigheden zijn opgenomen die uit de toepassing
van bijlage XI, punt 3, voortvloeien.
	Elke downstreamgebruiker neemt de relevante blootstellingsscenario’s op en gebruikt andere relevante informatie
uit het hem verstrekte veiligheidsinformatieblad bij het opstellen van zijn eigen veiligheidsinformatieblad voor
geïdentificeerde vormen van gebruik.
	Elke distributeur verstrekt relevante blootstellingsscenario’s en gebruikt andere relevante informatie uit het hem
verstrekte veiligheidsinformatieblad bij het opstellen van zijn eigen veiligheidsinformatieblad voor vormen van
gebruik waarvoor hij overeenkomstig artikel 37, lid 2, informatie heeft verstrekt.
8.  Een veiligheidsinformatieblad wordt gratis op papier of elektronisch verstrekt uiterlijk op de datum waarop de stof
of het mengsel voor het eerst is geleverd.
9.  De leveranciers passen het onverwijld aan in de volgende gevallen:
	a) zodra er nieuwe informatie die van invloed kan zijn op de risicobeheersmaatregelen of nieuwe informatie over de
gevaren beschikbaar komt;
b) zodra een autorisatie is verleend of geweigerd;
	c) zodra een beperking is opgelegd.
	De nieuwe gedagtekende versie van de informatie, voorzien van de vermelding „Herziening van ... (datum)”, wordt
gratis op papier of elektronisch verstrekt aan alle eerdere afnemers aan wie zij de stof of het mengsel in de
voorafgaande twaalf maanden hebben geleverd. Elke aanpassing na de registratie bevat het registratienummer.
10.  Indien stoffen in de periode tussen de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1272/2008 en 1 december
2010 overeenkomstig die verordening worden ingedeeld, kan die indeling samen met de indeling overeenkomstig
Richtlijn 67/548/EEG in het veiligheidsinformatieblad worden opgenomen.
Van 1 december 2010 tot 1 juni 2015 wordt in de veiligheidsinformatiebladen voor stoffen zowel de indeling
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG als die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 vermeld.
Indien mengsels in de periode tussen de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1272/2008 en 1 juni 2015
overeenkomstig die verordening worden ingedeeld, kan die indeling samen met de indeling overeenkomstig
Richtlijn 1999/45/EG in het veiligheidsinformatieblad worden opgenomen. Tot 1 juni 2015 wordt de indeling van
stoffen of mengsels die zowel ingedeeld als geëtiketteerd zijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
evenwel samen met de indeling van de stof, het mengsel of de bestanddelen daarvan overeenkomstig Richtlijn
67/548/EEG, respectievelijk Richtlijn 1999/45/EG in het veiligheidsinformatieblad opgenomen.
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Artikel 32
Verplichting om aan de verdere toeleveringsketen informatie door te geven over stoffen als zodanig of in
mengsels waarvoor geen veiligheidsinformatieblad vereist is
1.  E lke leverancier van een stof als zodanig of in een mengsel die geen veiligheidsinformatieblad overeenkomstig
artikel 31 hoeft in te dienen, verstrekt de afnemer de volgende informatie:
	a) de in artikel 20, lid 3, bedoelde registratienummers, indien beschikbaar, voor elke stof waarvoor krachtens
onderdeel b), c) of d) van dit lid informatie wordt verstrekt;
	b) een vermelding of de stof autorisatieplichtig is en de bijzonderheden van eventuele in deze toeleveringsketen
krachtens titel VII verleende of geweigerde autorisaties;
c) de bijzonderheden van eventuele krachtens titel VIII opgelegde beperkingen;
	d) andere beschikbare toepasselijke informatie over de stof die nodig is voor de vaststelling en toepassing van
passende risicobeheersmaatregelen, inclusief de specifieke omstandigheden die uit de toepassing van bijlage XI,
punt 3, voortvloeien.
2.  De in lid 1 bedoelde informatie wordt gratis op papier of elektronisch verstrekt uiterlijk bij de eerste levering van
een stof als zodanig of in een mengsel na 1 juni 2007.
3.  De leveranciers passen deze informatie onverwijld aan in de volgende gevallen:
	a) zodra er nieuwe informatie die van invloed kan zijn op de risicobeheersmaatregelen of nieuwe informatie over de
gevaren beschikbaar komt;
b) zodra een autorisatie is verleend of geweigerd;
	c) zodra een beperking is opgelegd.
	Voorts wordt de bijgewerkte informatie gratis op papier of elektronisch verstrekt aan alle eerdere afnemers aan wie
zij de stof of het mengsel in de voorafgaande twaalf maanden hebben geleverd. Elke aanpassing na de registratie
bevat het registratienummer.
Artikel 33
Verplichting om informatie door te geven over stoffen in voorwerpen
1.  Elke leverancier van een voorwerp dat een stof bevat die aan de criteria van artikel 57 voldoet en overeenkomstig
artikel 59, lid 1, in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g) is gemeten, verstrekt de afnemer van
het voorwerp voldoende aan de leverancier bekende informatie om een veilig gebruik van dat voorwerp mogelijk te
maken, waaronder ten minste de naam van de stof.
2.  Op verzoek van een consument verstrekt elke leverancier van een voorwerp dat een stof bevat die aan de criteria
van artikel 57 voldoet en overeenkomstig artikel 59, lid 1, in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent
(g/g) is gemeten, de consument voldoende aan de leverancier bekende informatie om een veilig gebruik van dat
voorwerp mogelijk te maken, waaronder ten minste de naam van de stof.
De desbetreffende informatie wordt gratis verstrekt binnen 45 dagen na ontvangst van het verzoek.
Artikel 34
Verplichting om hogerop in de toeleveringsketen informatie door te geven over stoffen en mengsels
Alle actoren in de toeleveringsketen van een stof of mengsel geven aan de vorige actor of distributeur in de
toeleveringsketen de volgende informatie door:
a) nieuwe informatie over gevaarlijke eigenschappen, ongeacht het betrokken gebruik;
b) alle overige informatie die twijfel kan doen ontstaan over de geschiktheid van de risicobeheersmaatregelen die
in een aan hen verstrekt veiligheidsinformatieblad zijn vermeld, zulks uitsluitend voor geïdentificeerd gebruik.
De distributeurs geven die informatie door aan de vorige actor of distributeur in de toeleveringsketen.
Artikel 35
Toegang van werknemers tot informatie
Werknemers en hun vertegenwoordigers krijgen van hun werkgever toegang tot de overeenkomstig de artikelen 31 en
32 verstrekte informatie over de stoffen of mengsels die zij bij hun werk gebruiken of waaraan zij bij hun werk kunnen
worden blootgesteld.
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Artikel 36
Verplichting om informatie te bewaren
1.  E lke fabrikant, importeur, downstreamgebruiker of distributeur verzamelt alle informatie die hij nodig heeft om zijn
verplichtingen krachtens deze verordening te vervullen en houdt die informatie beschikbaar gedurende ten minste
tien jaar nadat hij de stof of het mengsel voor het laatst heeft vervaardigd, ingevoerd, geleverd of gebruikt. Deze
informatie wordt, onverminderd de titels II en VI, door de bedoelde fabrikant, importeur, downstreamgebruiker of
distributeur op verzoek onverwijld verstrekt of beschikbaar gesteld aan een bevoegde instantie van de lidstaat waar
hij is gevestigd of aan het Agentschap.
2.  Indien een registrant, downstreamgebruiker of distributeur zijn activiteiten beëindigt, of zijn activiteiten geheel of
gedeeltelijk overdraagt aan een derde, is degene die verantwoordelijk is voor de liquidatie van de onderneming van
de registrant, downstreamgebruiker of distributeur of die de verantwoordelijkheid op zich neemt om de stof of het
mengsel in kwestie in de handel te brengen, gehouden aan de verplichting van lid 1 in plaats van de registrant,
downstreamgebruiker of distributeur.

TITEL V
DOWNSTREAMGEBRUIKERS
Artikel 37
Beoordeling van de chemische veiligheid door downstreamgebruikers en verplichting om
risicobeperkende maatregelen vast te stellen, toe te passen en aan te bevelen
1.  Downstreamgebruikers of distributeurs mogen informatie verstrekken om te helpen bij de opstelling van een
registratie.
2.  Elke downstreamgebruiker heeft het recht een bepaald gebruik, minimaal in de vorm van de beknopte algemene
beschrijving van het gebruik, schriftelijk (op papier of elektronisch) aan de fabrikant, importeur,
downstreamgebruiker of distributeur die hem een stof als zodanig of in een mengsel levert, mee te delen teneinde
er een geïdentificeerd gebruik van te maken. Bij het meedelen van een gebruik verstrekt hij voldoende informatie
om de fabrikant, importeur of downstreamgebruiker die de stof heeft geleverd, in staat te stellen een
blootstellingsscenario of in voorkomend geval een gebruiks- en blootstellingscategorie, voor dit gebruik op te
stellen in het kader van de chemischeveiligheidsbeoordeling door de fabrikant, importeur of downstreamgebruiker.
	De distributeurs geven die informatie door aan de vorige actor of distributeur in de toeleveringsketen.
Downstreamgebruikers die deze informatie ontvangen, kunnen een blootstellingsscenario voor de geïdentificeerde
vorm(en) van gebruik opstellen, of de informatie doorgeven aan de vorige actor in de toeleveringsketen.
3.  Voor geregistreerde stoffen voldoet de fabrikant, importeur of downstreamgebruiker aan de verplichtingen van
artikel 14 voordat hij de stof als zodanig of in een mengsel levert aan de downstreamgebruiker die het in lid 2 van
dit artikel bedoelde verzoek doet, mits het verzoek ten minste een maand voor de levering is gedaan, of binnen een
maand na het verzoek indien dat later is.
	Voor geleidelijk geïntegreerde stoffen voldoet de fabrikant, importeur of downstreamgebruiker aan dit verzoek en
aan de verplichtingen van artikel 14 voor het verstrijken van de toepasselijke in artikel 23 gestelde termijn, mits de
downstreamgebruiker zijn verzoek ten minste twaalf maanden voor die uiterste termijn doet.
	Indien de fabrikant, importeur of downstreamgebruiker na beoordeling van het gebruik overeenkomstig artikel 14
niet in staat is het om redenen van bescherming van de gezondheid van de mens of van het milieu als een
geïdentificeerd gebruik op te nemen, deelt hij onverwijld schriftelijk aan het Agentschap en de
downstreamgebruiker de reden(en) voor dat besluit mee en verstrekt hij downstreamgebruikers de stof niet zonder
de redenen op te nemen in de in artikel 31 of 32 bedoelde informatie. De fabrikant of importeur vermeldt dit
gebruik in bijlage VI, punt 3.7, in zijn bijwerking van de registratie overeenkomstig artikel 22, lid 1, onder d).
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4.  De downstreamgebruiker van een stof, als zodanig of in een mengsel, stelt een chemischeveiligheidsrapport
overeenkomstig bijlage XII op voor elk gebruik dat niet overeenkomt met de voorwaarden die beschreven zijn in
een blootstellingsscenario dat, of in voorkomend geval in een gebruiks- en blootstellingscategorie die, hem in een
veiligheidsinformatieblad is verstrekt of voor elk gebruik dat hem door zijn leverancier is afgeraden.
De downstreamgebruiker hoeft geen chemischeveiligheidsrapport op te stellen in de volgende gevallen:
a) het is niet verplicht, overeenkomstig artikel 31, bij de stof of het mengsel een veiligheidsinformatieblad te
verstrekken;
b) zijn leverancier is niet verplicht, overeenkomstig artikel 14, een chemischeveiligheidsrapport op te stellen;
c) de downstreamgebruiker gebruikt in totaal minder dan 1 ton van de stof als zodanig of in een of meer mengsels
per jaar;
d) door de downstreamgebruiker wordt een blootstellingsscenario toegepast of aanbevolen dat ten minste de
voorwaarden omvat die beschreven zijn in het aan hem in het veiligheidsinformatieblad verstrekte
blootstellingsscenario;
e) de stof komt in een mengsel voor in een lagere concentratie dan de concentraties die zijn vermeld in artikel 14,
lid 2;
f) de downstreamgebruiker gebruikt de stof voor onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés, en
de risico’s voor de gezondheid van de mens en voor het milieu worden afdoende beheerst, overeenkomstig de
wettelijke voorschriften inzake de bescherming van werknemers en het milieu.
5.  Door elke downstreamgebruiker worden passende maatregelen vastgesteld, toegepast en, indien passend,
aanbevolen om de risico’s afdoende te beheersen die zijn vastgesteld in:
a) de aan hem verstrekte veiligheidsinformatiebladen; of
b) zijn eigen chemischeveiligheidsbeoordeling;
c) e nige informatie over risicobeheersmaatregelen die hem overeenkomstig artikel 32 is verstrekt.
6.  Wanneer een downstreamgebruiker geen chemischeveiligheidsrapport overeenkomstig lid 4, onder c), opstelt
beoordeelt hij het gebruik van de stof, en treft hij passende risicobeheersmaatregelen om ervoor te zorgen dat de
risico’s voor de gezondheid van de mens en voor het milieu afdoende worden beheerst. Deze informatie wordt
opgenomen in de door hem opgestelde veiligheidsinformatiebladen.
7.  Downstreamgebruikers zorgen ervoor dat hun chemischeveiligheidsrapporten steeds worden bijgewerkt en
beschikbaar zijn.
8.  H et overeenkomstig lid 4 van dit artikel opgestelde chemischeveiligheidsrapport hoeft geen betrekking te hebben
op de risico’s voor de gezondheid van de mens die voortvloeien uit de in artikel 14, lid 5, vermelde vormen van
eindgebruik.
Artikel 38
Verplichting voor downstreamgebruikers om informatie te melden
1.  Alvorens een downstreamgebruiker begint of doorgaat met een bepaald gebruik van een door een actor eerder in
de toeleveringsketen overeenkomstig artikel 6 of 18 geregistreerde stof, deelt hij de in lid 2 van dit artikel
genoemde informatie aan het Agentschap mee indien hij:
a) overeenkomstig artikel 37, lid 4, een chemischeveiligheidsrapport moet opstellen; of
b) een beroep doet op de vrijstelling in artikel 37, lid 4, onder c) of onder f).
2.  De downstreamgebruiker vermeldt de volgende informatie:
a) zijn identiteit en contactgegevens overeenkomstig punt 1.1 van bijlage VI;
b) de in artikel 20, lid 3, bedoelde registratienummers, indien beschikbaar;
c) de identiteit van de stoffen overeenkomstig de punten 2.1 tot en met 2.3.4 van bijlage VI;
d) de identiteit van de fabrikant(en), de importeur(s), of andere leverancier(s) overeenkomstig punt 1.1 van bijlage
VI;
e) een beknopte algemene beschrijving van de vormen van gebruik overeenkomstig punt 3.5 van bijlage VI,
alsmede van de voorwaarden voor de vormen van gebruik;
f) tenzij de downstreamgebruiker gebruikmaakt van de uitzondering van artikel 37, lid 4, onder c), een voorstel voor
aanvullende proeven op gewervelde dieren, indien hij die nodig acht om zijn chemischeveiligheidsbeoordeling
aan te vullen.
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3.  Indien een wijziging optreedt in de overeenkomstig lid 1 gemelde informatie, past de downstreamgebruiker die
informatie onverwijld aan.
4.  Indien zijn indeling van een stof afwijkt van die van zijn leverancier, meldt de downstreamgebruiker dat aan het
Agentschap.
5.  De meldingsplicht van de leden 1 tot en met 4 van dit artikel geldt niet voor stoffen die de downstreamgebruiker
als zodanig of in een mengsel in hoeveelheden van minder dan 1 ton per jaar voor dat specifieke gebruik gebruikt,
tenzij de downstreamgebruiker gebruikmaakt van de uitzondering van artikel 37, lid 4, onder c).
Artikel 39
Toepassing van de verplichtingen voor downstreamgebruikers
1.  Binnen twaalf maanden na ontvangst van een registratienummer dat hun door hun leveranciers in een
veiligheidsinformatieblad wordt meegedeeld, moeten de downstreamgebruikers aan de voorschriften van artikel 37
voldoen.
2.  B innen zes maanden na ontvangst van een registratienummer dat hun door hun leveranciers in een
veiligheidsinformatieblad wordt meegedeeld, moeten de downstreamgebruikers aan de voorschriften van artikel 38
voldoen.
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Bijlage 6
REACH Bijlage II
BIJLAGE II
VOORSCHRIFTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN
DEEL A
0.1. Inleiding
0.1.1. Deze bijlage bevat de voorschriften die de leverancier moet naleven bij de samenstelling van een
veiligheidsinformatieblad dat overeenkomstig artikel 31 voor een stof of een mengsel wordt verstrekt.
0.1.2. De informatie die in het veiligheidsinformatieblad wordt gegeven moet overeenkomen met de informatie in het
chemischeveiligheidsrapport, indien dat vereist is. Als een chemischeveiligheidsrapport is opgesteld, wordt/
worden het/de desbetreffende blootstellingsscenario(‘s) als bijlage bij het veiligheidsinformatieblad gevoegd.
0.2. Algemene voorschriften voor de samenstelling van een veiligheidsinformatieblad
0.2.1.	Het veiligheidsinformatieblad moet het gebruikers mogelijk maken de nodige maatregelen tenemen voor de
bescherming van de gezondheid en de veiligheid op het werk en de bescherming van het milieu. De opsteller
van het veiligheidsinformatieblad moet er rekening mee houden dat een veiligheidsinformatieblad zijn publiek
moet voorlichten over de gevaren van een stof of mengsel en informatie moet verstrekken over hoe de stof of
het mengsel veilig kan worden opgeslagen, gehanteerd en verwijderd.
0.2.2.	De informatie die in veiligheidsinformatiebladen wordt verstrekt, moet ook voldoen aan de voorschriften van
Richtlijn 98/24/EG. Het veiligheidsinformatieblad moet met name werkgevers in staat stellen na te gaan of er
gevaarlijke chemische agentia op de werkplek aanwezig zijn en de eventuele risico’s van het gebruik ervan voor
de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te beoordelen.
0.2.3.	De informatie in het veiligheidsinformatieblad moet duidelijk en beknopt zijn. Het veiligheidsinformatieblad moet
worden opgesteld door een bevoegde persoon, die rekening houdt met de specifieke behoeften en kennis van
het gebruikerspubliek, voor zover die bekend zijn. Leveranciers van stoffen en mengsels moeten ervoor zorgen
dat die bevoegde personen de juiste opleiding, en ook bijscholing, krijgen.
0.2.4.	In het veiligheidsinformatieblad moet eenvoudige, duidelijke en precieze taal worden gebruikt en moeten jargon,
acroniemen en afkortingen worden vermeden. Vermeldingen zoals „kan gevaarlijk zijn”, „geen gevolgen voor de
gezondheid”, „veilig in de meeste gebruiksomstandigheden” of „ongevaarlijk”, andere vermeldingen die erop
wijzen dat de stof of het mengsel ongevaarlijk is of andere vermeldingen die niet in overeenstemming zijn met
de indeling van die stof of dat mengsel, mogen niet worden gebruikt.
0.2.5.	Op de eerste bladzijde moet de datum worden vermeld waarop het veiligheidsinformatieblad werd
samengesteld. Wanneer een veiligheidsinformatieblad werd herzien en een nieuwe herziene versie aan de
ontvangers wordt verstrekt, moeten in rubriek 16 van het veiligheidsinformatieblad de wijzigingen onder de
aandacht van de ontvangers worden gebracht, tenzij de wijzigingen ergens anders zijn aangegeven. Voor de
herziene veiligheidsinformatiebladen wordt op de eerste bladzijde de datum van de samenstelling („Herziening:
(datum)”) vermeld, alsook een versienummer, herzieningsnummer, datum van vervanging of een andere indicatie
van welke versie vervangen is.
0.3. Vorm van het veiligheidsinformatieblad
0.3.1. 	Een veiligheidsinformatieblad heeft geen vaste lengte. De lengte van een veiligheidsinformatieblad staat in
verhouding tot het gevaar dat de stof of het mengsel inhoudt, alsook tot de beschikbare informatie.
0.3.2. 	A lle bladzijden van een veiligheidsinformatieblad, met inbegrip van de bijlagen, moeten worden genummerd en
moeten ofwel een aanduiding bevatten van de lengte van het veiligheidsinformatieblad (zoals „blz. 1 van 3”)
ofwel een aanduiding of er nog een bladzijde volgt (zoals „Vervolg op de volgende bladzijde” of „Einde van het
veiligheidsinformatieblad”).
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0.4. Inhoud van het veiligheidsinformatieblad
De informatie die overeenkomstig deze bijlage vereist is moet, indien van toepassing en beschikbaar, op het
veiligheidsinformatieblad worden opgenomen in de desbetreffende punten die in deel B worden gespecificeerd. Het
veiligheidsinformatieblad mag geen blanco punten bevatten.
0.5. Andere informatievoorschriften
In bepaalde gevallen kan het, gezien de zeer diverse eigenschappen van stoffen en mengsels, nodig zijn in de
desbetreffende punten aanvullende relevante en beschikbare informatie te vermelden. Aanvullende veiligheids- en
milieu-informatie is vereist om te voldoen aan de behoeften van zeevarenden en andere personen die werkzaam zijn in
het bulkvervoer van gevaarlijke goederen op zee of over de binnenwateren met bulkcarriers of tankschepen waarop de
regelgeving van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) of nationale regelgeving van toepassing is. Punt 14.7
beveelt aan om essentiële informatie over de indeling op te nemen wanneer een dergelijke lading in bulk wordt
vervoerd overeenkomstig bijlage II van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen van
1973, gewijzigd bij het Protocol van 1978 daarbij (Marpol), en de Internationale Code voor de bouw en de uitrusting
van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren (Code inzake het vervoer van chemicaliën in bulk) (IBCcode). Schepen die olie of brandstofolie, als omschreven in bijlage I bij het Marpol-verdrag, in bulk vervoeren of
stookolie bunkeren, moeten vóór het laden worden voorzien van een „material safety data sheet” overeenkomstig de
resolutie „Recommendations for Material Safety Data Sheets (MSDS) for MARPOL Annex I Oil Cargo and Oil Fuel”
(MSC.286(86)) van de Maritieme Veiligheidscommissie van de IMO. Met het oog op een geharmoniseerd
veiligheidsinformatieblad voor maritiem en niet-maritiem gebruik mogen de aanvullende bepalingen van Resolutie
MSC.286(86) daarom in voorkomend geval bij het vervoer over zee van ladingen en mariene stookolie die onder
bijlage I bij Marpol vallen, worden opgenomen in de veiligheidsinformatiebladen.
0.6. Eenheden
De meeteenheden die bij Richtlijn 80/181/EEG van de Raad zijn vastgesteld, moeten worden gebruikt.
0.7. Bijzondere gevallen
Veiligheidsinformatiebladen zijn ook vereist voor de bijzondere gevallen die zijn opgenomen in punt 1.3 van bijlage I bij
Verordening (EG) nr. 1272/2008 en waarvoor afwijkingen van de etiketteringsvoorschriften gelden.
1. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
In deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad wordt voorgeschreven hoe de stof of het mengsel moet worden
geïdentificeerd en hoe de geïdentificeerde vormen van gebruik, de naam van de leverancier van de stof of het mengsel
en de contactgegevens van de leverancier van de stof of het mengsel, inclusief contactgegevens voor noodgevallen,
in het veiligheidsinformatieblad moeten worden verstrekt.
1.1. Productidentificatie
Verstrek de productidentificatie overeenkomstig artikel 18, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 wanneer het en
stof betreft, en overeenkomstig artikel 18, lid 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 1272/2008 wanneer het een
mengsel betreft, en zoals vermeld op het etiket in de officiële taal/talen van de lidstaat/lidstaten wanneer de stof of
het mengsel in de handel is gebracht, tenzij de betrokken lidstaat/lidstaten anders bepaalt/bepalen.
Voor registratieplichtige stoffen moet de productidentificatie overeenkomen met de in de registratie opgegeven
productidentificatie en moet het krachtens artikel 20, lid 3, van deze verordening toegekende registratienummer
eveneens worden vermeld.
Zonder afbreuk te doen aan de in artikel 39 van deze verordening vastgestelde verplichtingen voor
downstreamgebruikers kan het deel van het registratienummer dat naar de individuele registrant van een gezamenlijke
indiening verwijst worden weggelaten door een leverancier die een distributeur of een downstreamgebruiker is, op
voorwaarde:
a) dat de leverancier de verantwoordelijkheid op zich neemt om op verzoek het volledige registratienummer
voor handhavingsdoeleinden te verstrekken of, wanneer hij niet over het volledige registratienummer
beschikt, om het verzoek overeenkomstig punt b) door te sturen naar zijn leverancier; en
b) dat de leverancier het volledige registratienummer aan de handhavingsautoriteit van de lidstaat („de
handhavingsautoriteit”) verstrekt binnen zeven dagen na ontvangst van een verzoek, dat ofwel direct uitgaat
van de handhavingsautoriteit, ofwel is doorgestuurd door zijn afnemer, of dat de leverancier, wanneer hij niet
over het volledige registratienummer beschikt, het verzoek binnen zeven dagen na het verzoek doorstuurt
naar zijn leverancier en de handhavingsautoriteit daarvan tegelijkertijd op de hoogte stelt.
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Er mag één veiligheidsinformatieblad worden verstrekt voor meer dan één stof of mengsel wanneer de informatie in
dat veiligheidsinformatieblad voldoet aan de voorschriften van deze bijlage voor elk van die stoffen of mengsels.
Andere identificatiemiddelen
Eventueel mogen ook andere namen of synoniemen waarmee de stof of het mengsel is geëtiketteerd of waaronder het
algemeen bekend is, zoals andere namen, nummers, productcodes van ondernemingen, of andere
identificatienummers, worden verstrekt.
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Vermeld ten minste het voor de afnemer(s) van de stof of het mengsel relevant geïdentificeerd gebruik. Beschrijf
daarbij kort waarvoor de stof of het mengsel dient, zoals „brandvertragend middel”, „antioxidant”.
Vermeld in voorkomend geval het door de leverancier ontraden gebruik, en de redenen daarvoor. Dit hoeft geen
volledige lijst te zijn.
Indien een chemischeveiligheidsrapport vereist is, moet de informatie in dit punt van het veiligheidsinformatieblad
overeenstemmen met het geïdentificeerde gebruik in het chemischeveiligheidsrapport en de blootstellingsscenario’s
van het chemischeveiligheidsrapport als beschreven in de bijlage bij het veiligheidsinformatieblad.
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
De verstrekker, of het nu de fabrikant, de importeur, de enige vertegenwoordiger, de downstreamgebruiker of de
distributeur is, moet worden geïdentificeerd. Vermeld het volledige adres en het telefoonnummer van de verstrekker,
evenals een e-mailadres van een bevoegde persoon die voor het veiligheidsinformatieblad verantwoordelijk is.
Wanneer de verstrekker niet gevestigd is in de lidstaat waar de stof of het mengsel in de handel wordt gebracht en hij
voor die lidstaat een verantwoordelijke persoon heeft aangewezen, moet ook het volledige adres en het
telefoonnummer van die verantwoordelijke persoon worden vermeld.
Voor registranten moet de informatie overeenkomen met de in de registratie gegeven informatie over de identiteit van
de fabrikant of importeur.
Wanneer een enige vertegenwoordiger werd aangewezen, mogen eveneens de contactgegevens van de fabrikant of
formuleerder van buiten de Unie worden verstrekt.
1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Verwijs naar diensten voor informatie in noodgevallen. Wanneer er een officieel adviesorgaan bestaat in de lidstaat
waar de stof of het mengsel in de handel wordt gebracht (dat kan het orgaan zijn dat verantwoordelijk is voor het
ontvangen van informatie in verband met de gezondheid van artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1272/2008), moet het
telefoonnummer daarvan worden vermeld, en kan dat volstaan. Wanneer de beschikbaarheid van dergelijke diensten
om eender welke reden beperkt is, zoals bijvoorbeeld door openingstijden, of wanneer er beperkingen zijn wat het
soort informatie betreft dat wordt verstrekt, moet dat duidelijk worden vermeld.
2. RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
In deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad worden de gevaren van de stof of het mengsel en de passende
waarschuwingen voor die gevaren beschreven.
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Voor de indeling van een stof of een mengsel moeten de indelingscriteria van Verordening (EG) nr. 1272/2008
worden toegepast. Wanneer de leverancier voor opname in de inventaris van indelingen en etiketteringen informatie
over de stof heeft verstrekt overeenkomstig artikel 40 van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in het
veiligheidsinformatieblad dezelfde indeling worden vermeld.
Indien het mengsel niet voldoet aan de indelingscriteria overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet dat
duidelijk worden vermeld.
Informatie over de stoffen in het mengsel moet in punt 3.2 worden vermeld.
Indien de indeling, met inbegrip van de gevarenaanduidingen, niet volledig is uitgeschreven, moet worden verwezen
naar rubriek 16, waar de volledige tekst van elke indeling, met inbegrip van elke gevarenaanduiding, moet worden
vermeld.
De belangrijkste nadelige fysische, gezondheids- en milieueffecten moeten zodanig worden geformuleerd dat een leek
de gevaren van de stof of het mengsel kan identificeren, en moeten overeenstemmen met de rubrieken 9 tot en met
12 van het veiligheidsinformatieblad.
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2.2. Etiketteringselementen
Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 moeten, volgens de indeling, minstens de volgende elementen op
het etiket voorkomen: gevarenpictogram(men), signaalwoord(en), gevarenaanduiding(en) en
veiligheidsaanbeveling(en). Een grafische reproductie van het hele gevarenpictogram in zwart-wit of een grafische
reproductie van alleen het symbool mag worden gebruikt in de plaats van het kleurenpictogram van Verordening (EG)
nr. 1272/2008.
De passende etiketteringselementen moeten overeenkomstig artikel 25 en artikel 32, lid 6, van Verordening (EG) nr.
1272/2008 worden verstrekt.
2.3. Andere gevaren
Vermeld informatie over het feit of de stof of het mengsel voldoet aan de criteria voor PBT of zPzB overeenkomstig
bijlage XIII.
Verstrek informatie over andere gevaren die geen indeling tot gevolg hebben, maar die het algemene gevaar van de
stof of het mengsel kunnen vergroten, zoals de vorming van luchtvervuilende stoffen tijdens het harden of verwerken,
stofvorming, explosieve eigenschappen die niet voldoen aan de indelingscriteria van deel 2, punt 2.1, van bijlage I bij
Verordening (EG) nr. 1272/2008, gevaar van stofexplosie, kruisgevoeligheid, verstikking, bevriezing, eventuele hoge
geur- of smaakkracht, of milieueffecten zoals gevaren voor in de bodem levende organismen of het fotochemische
vermogen tot ozonvorming. Bij gevaar voor een stofexplosie is de vermelding „Kan een explosief mengsel van stof en
lucht vormen” gepast.
3. RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
In deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad wordt de chemische identiteit van het (de) ingrediënt(en) van de stof
of het mengsel beschreven, alsook de onzuiverheden en stabiliserende additieven zoals hieronder uiteengezet.
Vermeld passende en beschikbare veiligheidsinformatie over oppervlaktechemie.
3.1. Stoffen
Verstrek de chemische identiteit van het hoofdbestanddeel van de stof door ten minste de productidentificatie of een
van de andere identificatiemiddelen uit punt 1.1 te vermelden.
De chemische identiteit van eventuele onzuiverheden, stabiliserende additieven, of individuele bestanddelen die niet
het hoofdbestanddeel zijn, en die zelf zijn ingedeeld en tot de indeling van de stof bijdragen, moet als volgt worden
verstrekt:
a) de productidentificatie overeenkomstig artikel 18, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1272/2008;
b) wanneer de productidentificatie niet beschikbaar is, een van de andere namen (triviale naam, handelsnaam,
afkorting) of identificatienummers.
Leveranciers van stoffen kunnen ervoor kiezen daarnaast ook alle bestanddelen, waaronder ook niet-ingedeelde
bestanddelen, te vermelden.
In dit punt kan ook informatie over stoffen met meerdere bestanddelen worden verstrekt.
3.2. Mengsels
Voor ten minste alle stoffen waarnaar in de punten 3.2.1 of 3.2.2 wordt verwezen, moet de productidentificatie worden
vermeld, alsook de concentratie of het concentratiebereik en de indeling. Leveranciers van mengsels kunnen ervoor
kiezen daarnaast alle stoffen in het mengsel te vermelden, waaronder ook stoffen die niet aan de indelingscriteria
voldoen. Aan de hand van deze informatie moet de afnemer gemakkelijk de gevaren van de stoffen in het mengsel
kunnen identificeren. De gevaren van het mengsel zelf moeten in rubriek 2 worden vermeld.
De concentraties van de stoffen in een mengsel moeten op een van de volgende wijzen worden beschreven:
a) exacte percentages in afnemende volgorde per massa of volume, wanneer dat technisch mogelijk is;
b) percentagebereik in afnemende volgorde per massa of volume, wanneer dat technisch mogelijk is.
Wanneer een percentagebereik wordt gebruikt, moeten in de gevaren voor de gezondheid en het milieu de gevolgen
van de hoogste concentratie van elk ingrediënt worden beschreven.
Wanneer de gevolgen van het mengsel als geheel beschikbaar zijn, moet die informatie in rubriek 2 worden
opgenomen.
Wanneer overeenkomstig artikel 24 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 het gebruik van een andere chemische naam
is toegestaan, mag die naam worden gebruikt.
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3.2.1. Mengsels
Voor een mengsel dat volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 voldoet aan de criteria voor indeling, moeten de
volgende stoffen met hun concentratie of concentratiebereik in het mengsel worden vermeld:
a) voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008 wanneer die
stoffen aanwezig zijn in concentraties die gelijk zijn aan of groter zijn dan de laagste van onderstaande concentraties:
ia) de algemene ondergrenzen van tabel 1.1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008;
ib) de algemene concentratiegrenzen vermeld in de delen 3 tot en met 5 van bijlage I bij Verordening (EG) nr.
1272/2008, rekening houdend met de concentraties bedoeld in de noten bij bepaalde tabellen in deel 3 aangaande
de verplichting om op aanvraag een veiligheidsinformatieblad voor het mengsel beschikbaar te stellen, en voor
aspiratiegevaar (rubriek 3.10 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008) ≥ 10 %;

Lijst van gevarenklassen, gevarencategorieën en concentratiegrenzen die tot gevolg
hebben dat een stof in punt 3.2 als stof in een mengsel moet worden opgenomen
1.1. Gevarenklasse en categorie

Concentratiegrens (%)

Acute toxiciteit, categorie 1, 2 en 3

≥

0,1

Acute toxiciteit, categorie 4

≥

1

Huidcorrosie/-irritatie, categorie 1, subcategorieën 1A, 1B, 1C en categorie 2

≥

1

Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 1 en 2

≥

1

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

≥

0,1

Mutageniteit in geslachtscellen, categorie 1A en 1B

≥

0,1

Mutageniteit in geslachtscellen, categorie 2

≥

1

Kankerverwekkendheid, categorie 1A, 1B en 2

≥

0,1

Giftigheid voor de voortplanting, categorie 1A, 1B en 2 en effecten op en via lactatie

≥

0,1

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling, categorie 1 en 2

≥

1

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling, categorie 1 en 2

≥

1

Gevaar bij inademing

≥

10

aquatisch milieu, categorie 1

≥

0,1

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 1

≥

0,1

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 2, 3 en 4

≥

1

Gevaarlijk voor de ozonlaag

≥

0,1

	ii) de specifieke concentratiegrenzen in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008;
	iii) wanneer een M-factor is opgenomen in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008, de algemene
ondergrens in tabel 1.1 van bijlage I bij die verordening, aangepast
volgens de berekeningsmethode van punt 4.1 van bijlage I bij die verordening;
	iv) de specifieke concentratiegrenzen die zijn verstrekt voor opname in de krachtens
Verordening (EG) nr. 1272/2008 vastgestelde inventaris van indelingen en etiketteringen;
	v) de concentratiegrenzen in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1272/2008;
	vi) wanneer een M-factor is verstrekt voor opname in de krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008 vastgestelde
inventaris van indelingen en etiketteringen, de algemene ondergrens in tabel 1.1 van bijlage I bij die verordening,
aangepast volgens de berekeningsmethode van punt
4.1 van bijlage I bij die verordening;
b) stoffen waarvoor in de Unie grenzen voor de blootstelling op het werk zijn vastgesteld en die nog niet in punt a)
zijn opgenomen;
c) stoffen die persistent, bioaccumulerend en toxisch zijn of zeer persistent en zeer bioaccumulerend
overeenkomstig de criteria van bijlage XIII, of stoffen die wegens andere dan de onder a) genoemde gevaren
zijn opgenomen in de overeenkomstig artikel 59, lid 1, opgestelde lijst, indien de concentratie van een
individuele stof gelijk aan of groter dan 0,1 % is.
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3.2.2. V
 oor een mengsel dat volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 niet voldoet aan de criteria voor indeling,
moeten de stoffen die aanwezig zijn in een concentratie die afzonderlijk gelijk is aan of hoger is dan de
volgende concentraties met hun concentratie of concentratiebereik worden vermeld:
a) 1 gewichtsprocent voor niet-gasvormige mengsels en 0,2 volumeprocent voor gasvormige
mengsels voor:
i) voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen in de zin van Verordening (EG) nr.
1272/2008; of
ii) stoffen waarvoor in de Unie grenzen voor de blootstelling op het werk zijn vastgesteld;
b) 0,1 gewichtsprocent voor stoffen die persistent, bioaccumulerend en toxisch zijn
overeenkomstig de criteria van bijlage XIII, zeer persistent en zeer bioaccumulerend zijn
overeenkomstig de criteria van bijlage XIII, of wegens andere dan de onder a) genoemde
gevaren zijn opgenomen in de overeenkomstig artikel 59, lid 1, opgestelde lijst.
3.2.3. V
 oor de in punt 3.2 vermelde stoffen moet de indeling van de stof overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 1272/2008, met inbegrip van de gevarenklasse(n) en categoriecode(s) van tabel 1.1 van bijlage VI bij
die verordening en van de gevarenaanduidingen die zijn toegewezen op basis van hun fysische,
volksgezondheids- en milieugevaren, worden verstrekt. De gevarenaanduidingen moeten in deze rubriek niet
volledig zijn uitgeschreven; hun codes volstaan. Wanneer zij niet volledig zijn uitgeschreven, moet worden
verwezen naar rubriek 16, waar de volledige tekst van elke relevante gevarenaanduiding moet zijn opgenomen.
Indien de stof niet aan de indelingscriteria voldoet, dient de reden waarom de stof in punt 3.2 wordt
opgenomen te worden vermeld, bijvoorbeeld: „niet-ingedeelde zPzB-stof” of „stof waarvoor binnen de Unie een
blootstellingsgrens op de werkvloer geldt”.
3.2.4. V
 oor de stoffen die in punt 3.2 worden vermeld, moet de naam en, indien dat beschikbaar is, het
registratienummer worden vermeld dat overeenkomstig artikel 20, lid 3, van deze verordening moet worden
toegekend. Zonder afbreuk te doen aan de in artikel 39 van deze verordening vastgestelde verplichtingen voor
downstreamgebruikers kan het deel van het registratienummer dat naar de individuele
registrant van een gezamenlijke indiening verwijst worden weggelaten door de leverancier van het mengsel, op
voorwaarde:
a) dat de leverancier de verantwoordelijkheid op zich neemt om op verzoek het volledige registratienummer voor
handhavingsdoeleinden te verstrekken of, wanneer hij niet over het volledige registratienummer beschikt, om het
verzoek overeenkomstig punt b) door te sturen naar zijn leverancier; en
b) dat de leverancier het volledige registratienummer aan de handhavingsautoriteit van de lidstaat (hierna „de
handhavingsautoriteit”) verstrekt binnen zeven dagen na ontvangst van een verzoek, dat ofwel direct uitgaat van
de handhavingsautoriteit, ofwel is doorgestuurd door zijn afnemer, of dat de leverancier, wanneer hij niet over
het volledige registratienummer beschikt, het verzoek binnen zeven dagen na het verzoek doorstuurt naar zijn
leverancier en de handhavingsautoriteit daarvan tegelijkertijd op de hoogte stelt.
Indien beschikbaar moet overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 het EG-nummer worden verstrekt.
Indien beschikbaar mogen ook het CAS-nummer en de IUPAC-naam worden vermeld.
Voor stoffen waarvoor in dit punt overeenkomstig artikel 24 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 een andere
chemische naam is gebruikt, is het niet nodig het registratienummer, het EGnummer of andere precieze
chemische identificaties te vermelden.
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4. RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
In deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad moet de eerste hulp zodanig worden beschreven dat een nietopgeleide persoon deze kan begrijpen en kan verlenen zonder gebruik te maken van ingewikkelde apparatuur en
zonder te beschikken over een uitgebreide selectie van geneesmiddelen. Wanneer medische verzorging vereist is,
moet dat, en de mate van spoedeisendheid, in de instructies worden vermeld.
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
4.1.1. E erstehulpinstructies moeten per relevante manier van blootstelling worden verstrekt. Er moeten
onderverdelingen worden aangebracht om de procedure aan te geven voor elke manier van blootstelling zoals
inhalatie, contact met huid of ogen en inslikken.
4.1.2. Geef aan:
a) of onmiddellijke medische verzorging vereist is en of na een blootstelling uitgestelde effecten kunnen worden
verwacht;
b) of het wenselijk is de blootgestelde persoon in de frisse lucht te brengen;
c) of het wenselijk is kleding en schoenen van de blootgestelde persoon te verwijderen en te hanteren; en
d) of persoonlijke beschermingsmiddelen wenselijk zijn voor de personen die de eerste hulp verlenen.
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Verstrek kort samengevatte informatie over de belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten van
blootstelling.
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Verstrek zo nodig informatie over klinische proeven en medische monitoring voor uitgestelde effecten, alsook
specifieke details over tegengiffen (wanneer die bekend zijn) en contra-indicaties.
Voor sommige stoffen of mengsels kan het van belang zijn nadrukkelijk te vermelden dat speciale voorzieningen voor
specifieke en onmiddellijke verzorging op de werkplek beschikbaar moeten zijn.
5. RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
Beschrijf in deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad de voorschriften voor de bestrijding van een brand
veroorzaakt door of in de nabijheid van de stof of het mengsel.
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen:
verstrek informatie over de geschikte blusmiddelen.
Ongeschikte blusmiddelen:
geef aan of bepaalde blusmiddelen ongeschikt zijn in een specifieke situatie waarbij de stof of het mengsel betrokken
is (bv. vermijd middelen onder hoge druk, die zouden kunnen leiden tot het ontstaan van een potentieel explosief
mengsel van stof en lucht).
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Verstrek informatie over gevaren die door de stof of het mengsel kunnen worden veroorzaakt, zoals gevaarlijke
verbrandingsproducten die zich vormen wanneer de stof of het mengsel brandt, bijvoorbeeld: „kan bij brand giftige
koolmonoxidedampen produceren” of „produceert bij verbranding zwavel- en stikstofoxide”.
5.3. Advies voor brandweerlieden
Geef advies over beschermende maatregelen die bij de bluswerkzaamheden moeten worden genomen, zoals
„recipiënten met een waterstraal koel houden”, en over speciale beschermde uitrusting voor brandweerlieden, zoals
laarzen, overalls, handschoenen, oog- en gezichtsmaskers en ademhalingsapparatuur.
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6. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
In deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad moeten aanbevelingen worden opgenomen voor passende
maatregelen wanneer de stof of het mengsel wordt geloosd, lekt of vrijkomt, om schadelijke gevolgen voor personen,
eigendommen en het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken. Wanneer de geloosde hoeveelheid van
aanzienlijk belang is voor het gevaar, moet voor de maatregelen ook een onderscheid worden gemaakt tussen grote en
kleine lozingen. Wanneer volgens de procedures voor insluiting en terugwinning verschillende praktijken vereist zijn,
moeten die in het veiligheidsinformatieblad worden vermeld.
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
6.1.1.	Voor andere personen dan de hulpdiensten
Verstrek advies in verband met het onopzettelijk lozen of vrijkomen van de stof of het mengsel, zoals:
a) het dragen van passende beschermende uitrusting (met inbegrip van de persoonlijke beschermingsmiddelen
in rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad) om besmetting van de huid, de ogen en de eigen kleding te
voorkomen;
b) verwijdering van ontstekingsbronnen, maatregelen voor voldoende ventilatie, tegengaan van stofvorming; en
c) noodprocedures zoals de noodzaak om de gevarenzone te evacueren of een deskundige te raadplegen.
6.1.2. V
 oor de hulpdiensten
Verstrek advies in verband met geschikte stof voor persoonlijke beschermende kleding (zoals „geschikt:
butyleen”; „niet geschikt: pvc”).
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Verstrek advies over milieuvoorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen in verband met het onopzettelijk lozen
of vrijkomen van de stof of het mengsel, zoals vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of
grondwater terechtkomt.
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
6.3.1.	Verstrek passend advies over hoe het geloosde product moet worden ingesloten. Passende
insluitingsmethoden kunnen onder meer zijn:
a) het afdammen of afdekken van afvoerkanalen;
b) procedures om het geloosde product af te dekken.
6.3.2.	Verstrek passend advies over hoe het geloosde product moet worden gereinigd. Passende
reinigingsprocedures kunnen onder meer zijn:
a) neutralisatietechnieken;
b) decontaminatietechnieken;
c) adsorberende materialen;
d) reinigingstechnieken;
e) aanzuigingstechnieken;
f) benodigd insluitings- en reinigingsmateriaal (in voorkomend geval het gebruik van vonkvrij gereedschap en
vonkvrije uitrusting).
6.3.3.	Verstrek alle andere informatie met betrekking tot het lozen of vrijkomen van het product, inclusief advies over
ongeschikte insluitings- of reinigingstechnieken (zoals vermeldingen: „gebruik nooit …”).
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Verwijs zo nodig naar de rubrieken 8 en 13.
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7. RUBRIEK 7: Hantering en opslag
Deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad moet advies bevatten over veilige hanteringspraktijken. De nadruk moet
worden gelegd op voorzorgsmaatregelen die passend zijn voor het geïdentificeerde gebruik waarnaar in punt 1.2
wordt verwezen en voor de unieke eigenschappen van de stof of het mengsel.
De informatie in deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad moet betrekking hebben op de bescherming van de
gezondheid, de veiligheid en het milieu. De werkgever moet aan de hand daarvan geschikte werkmethoden en
organisatiemaatregelen overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 98/24/EG en artikel 5 van Richtlijn 2004/37/EG kunnen
opstellen.
Indien een chemischeveiligheidsrapport vereist is, moet de informatie in deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad
overeenstemmen met de informatie die in het chemischeveiligheidsrapport voor het geïdentificeerde gebruik is
gegeven en met de blootstellingsscenario’s met de beschrijving van de risicobeheersing van het
chemischeveiligheidsrapport als beschreven in de bijlage bij het veiligheidsinformatieblad.
Niet alleen deze rubriek, maar ook rubriek 8 kan relevante informatie bevatten.
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
7.1.1. 	Doe specifieke aanbevelingen:
a) voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel, zoals insluiting en maatregelen ter voorkoming van brand
en van aerosol- en stofvorming;
b) om het hanteren van incompatibele stoffen of mengsels te voorkomen;
c) om de aandacht te vestigen op activiteiten en omstandigheden die nieuwe risico’s opleveren door een
wijziging van de eigenschappen van de stof of het mengsel, en op passende tegenmaatregelen; en
d) om het vrijkomen van de stof of het mengsel in het milieu te beperken en bijvoorbeeld te voorkomen dat het
product wordt geloosd of in afvoerkanalen terechtkomt.
7.1.2. Verstrek ook advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne:
		 a) niet eten, drinken of roken op plaatsen waar wordt gewerkt;
		 b) na gebruik handen wassen; en
		c) verontreinigde kleding en beschermde uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar wordt
gegeten.
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Het verstrekte advies moet in overeenstemming zijn met de in rubriek 9 van het veiligheidsinformatieblad beschreven
fysische en chemische eigenschappen. Verstrek in voorkomend geval advies over specifieke eisen voor de opslag,
zoals:
a) Maatregelen voor het risicobeheer in verband met:
i) explosieve atmosferen;
ii) corrosieve omstandigheden;
iii) ontvlammingsgevaar;
iv) incompatibele stoffen of mengsels;
v) omstandigheden waarin verdamping optreedt; en
vi) mogelijke ontstekingsbronnen (waaronder elektrische voorzieningen).
b) Maatregelen voor het beheersen van de gevolgen van:
i) weersomstandigheden;
ii) omgevingsdruk;
iii) temperatuur;
iv) zonlicht;
v) vochtgehalte; en
vi) trillingen.
c) H oe de stof of het mengsel intact te houden door gebruik te maken van:
i) stabilisatoren, en
ii) antioxidanten.
d) A nder advies zoals:
i) ventilatievereisten;
ii) specifieke ontwerpen voor opslagruimten of -vaten (inclusief tussenschotten en ventilatie);
iii) indien relevant, maximale hoeveelheid die in bepaalde omstandigheden mag worden opgeslagen; en
compatibele verpakkingen.
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7.3. Specifiek eindgebruik
Voor stoffen en mengsels die voor specifiek eindgebruik zijn ontworpen, moeten gedetailleerde en praktische
aanbevelingen worden geformuleerd voor het in punt 1.2 bedoelde geïdentificeerde gebruik. Indien een
blootstellingsscenario is bijgevoegd, kan daarnaar worden verwezen; zo niet moet de informatie overeenkomstig de
punten 7.1 en 7.2 worden verstrekt. Indien een actor in de toeleveringsketen voor het mengsel een
chemischeveiligheidsbeoordeling heeft uitgevoerd, volstaat het dat het veiligheidsinformatieblad en de
blootstellingsscenario’s overeenkomen met het chemischeveiligheidsrapport voor het mengsel in plaats van met de
chemischeveiligheidsrapporten voor elke stof in het mengsel. Wanneer er specifieke richtsnoeren voor de industrie of
de sector bestaan, kan daarnaar in detail worden verwezen (met vermelding van de bron en de datum van de
richtsnoeren).
8. RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
In deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad moeten de toepasselijke grenswaarden voor beroepsmatige
blootstelling en de nodige risicobeheersingsmaatregelen worden beschreven.
Indien een chemischeveiligheidsrapport vereist is, moet de informatie in deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad
overeenstemmen met de informatie die in het chemischeveiligheidsrapport voor het geïdentificeerde gebruik is
gegeven en met de blootstellingsscenario’s met de beschrijving van de risicobeheersing van het
chemischeveiligheidsrapport als beschreven in de bijlage bij het veiligheidsinformatieblad.
8.1. Controleparameters
8.1.1.	Indien beschikbaar moeten voor de stof of voor elk van de stoffen in het mengsel de volgende nationale
grenswaarden, alsook de rechtsgrondslag van elk van die grenswaarden, worden vermeld die momenteel van
toepassing zijn in de lidstaat waar het veiligheidsinformatieblad wordt verstrekt. Bij de vermelding van de
grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling moet de in rubriek 3 gespecificeerde chemische identiteit
worden gebruikt.
8.1.1.1. de nationale grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling die overeenstemmen met de grenswaarden van
de Unie voor beroepsmatige blootstelling overeenkomstig Richtlijn 98/24/EG, met inbegrip van
aantekeningen als bedoeld in artikel 2, lid 3, van Besluit 2014/113/EU van de Commissie ( 62 );
8.1.1.2. de nationale grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling die overeenstemmen met de grenswaarden van
de Unie overeenkomstig Richtlijn 2004/37/EG, met inbegrip van aantekeningen als bedoeld in artikel 2, lid 3,
van Besluit 2014/113/EU;
8.1.1.3. alle andere nationale grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling;
8.1.1.4. de nationale biologische grenswaarden die overeenstemmen met de biologische grenswaarden van de Unie
overeenkomstig Richtlijn 98/24/EG, met inbegrip van aantekeningen als bedoeld in artikel 2, lid 3, van Besluit
2014/113/EU;
8.1.1.5. alle andere nationale biologische grenswaarden.
8.1.2. 	Verstrek minstens voor de meest relevante stoffen informatie over de huidige aanbevolen monitoringprocedures.
8.1.3. 	Indien bij het beoogde gebruik van de stof of het mengsel luchtvervuilende stoffen worden gevormd, moeten
daarvoor toepasselijke grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling en/of biologische grenswaarden
worden vermeld.
8.1.4. 	Indien een chemischeveiligheidsrapport vereist is, of een DNEL overeenkomstig punt 1.4 van bijlage I dan wel
een PNEC overeenkomstig punt 3.3 van bijlage I beschikbaar is, moeten de relevante DNEL’s en PNEC’s voor
de stof worden gegeven voor de blootstellingsscenario’s van het chemischeveiligheidsrapport die in de bijlage
bij het veiligheidsinformatieblad zijn beschreven.
8.1.5. 	Indien de stoffen of mengsels voor beheersingsdoeleinden in groepen worden ingedeeld („control banding”)
om beslissingen te nemen over risicobeheersmaatregelen in verband met specifiek gebruik, moeten voldoende
details worden verstrekt om een doeltreffend risicobeheer mogelijk te maken. De context en de beperkingen
van de specifieke aanbeveling om de stoffen of mengsels voor beheersingsdoeleinden in groepen in te delen,
moeten worden toegelicht.
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8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
De informatie waarnaar in dit punt wordt gevraagd, moet worden verstrekt tenzij een blootstellingsscenario met die
informatie bij het veiligheidsinformatieblad is gevoegd.
Wanneer de leverancier heeft afgezien van een test krachtens rubriek 3 van bijlage XI, moet hij de specifieke
gebruiksomstandigheden vermelden die verantwoorden waarom van de test werd afgezien.
Wanneer een stof is geregistreerd als een (locatiegebonden of vervoerd) geïsoleerd tussenproduct, moet de
leverancier verklaren dat dit veiligheidsinformatieblad in overeenstemming is met de specifieke voorwaarden die de
registratie overeenkomstig artikel 17 of 18 rechtvaardigen.
8.2.1.	Passende technische maatregelen
	De beschrijving van passende maatregelen ter beheersing van blootstelling moet verband houden met het
geïdentificeerde gebruik van de stof of het mengsel bedoeld in punt 1.2. Deze informatie moet volstaan om het
de werkgever mogelijk te maken in voorkomend geval een beoordeling uit te voeren van het risico voor de
veiligheid van de gezondheid van de werknemers ingevolge de aanwezigheid van de stof of het mengsel
overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 6 van Richtlijn 98/24/EG en de artikelen 3 tot en met 5 van Richtlijn
2004/37/EG. Deze informatie moet een aanvulling vormen op de reeds in rubriek 7 verstrekte gegevens.
8.2.2. Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke
8.2.2.1. De informatie over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen moet in overeenstemming zijn met
goede beroepsmatige hygiënepraktijken en samengaan met andere beheersingsmaatregelen, zoals technische
maatregelen, ventilatie en isolatie. In voorkomend geval moet worden verwezen naar rubriek 5 voor specifiek
advies inzake persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vuur/chemische stoffen.
8.2.2.2. Rekening houdend met Richtlijn 89/686/EEG van de Raad ( 63 ) en verwijzend naar de desbetreffende CENnormen, moeten gedetailleerde specificaties worden verstrekt over welk beschermingsmiddel doeltreffende
en geschikte bescherming biedt, zoals:
a) Bescherming van de ogen/het gezicht
Het vereiste soort bescherming van de ogen/het gezicht moet worden vastgesteld op grond van het gevaar
dat de stof of het mengsel inhoudt en van het risico van contact, zoals veiligheidsbrillen, veiligheidsstofbrillen,
gezichtsschermen.
b) Bescherming van de huid
i) Bescherming van de handen
Specificeer — afhankelijk van het gevaar dat met de stof of het mengsel verbonden is en het risico van
contact, alsook met betrekking tot de hoeveelheid en de duur van blootstelling van de huid — duidelijk het
soort handschoenen dat bij het werken met de stof of het mengsel moet worden gedragen, met inbegrip van:
— het soort materiaal en de dikte;
— de typische of minimumdoorbraaktijd van het handschoenmateriaal.
Vermeld zo nodig extra maatregelen voor de bescherming van de handen.
ii) Andere maatregelen
Specificeer, indien andere lichaamsdelen dan de handen moeten worden beschermd, het soort en de kwaliteit
van de vereiste beschermingsmiddelen — zoals kaphandschoenen, laarzen, overalls — afhankelijk van de
gevaren die met de stof of het mengsel verbonden zijn en het risico van contact.
Vermeld zo nodig extra maatregelen voor de bescherming van de huid en specifieke hygiënische maatregelen.
c) Bescherming van de ademhalingswegen
Specificeer voor gassen, dampen, nevel of stof, afhankelijk van het gevaar en het risico van blootstelling, het
soort te gebruiken beschermingsmiddel, zoals luchtzuiverende ademhalingstoestellen met vermelding van het
eigenlijke zuiverende element (patroon of filterbus), doeltreffende deeltjesfilters en doeltreffende maskers, of
onafhankelijke ademhalingsapparatuur.
d) Thermische gevaren
Wanneer wordt vermeld dat voor materialen die een thermisch gevaar inhouden beschermingsmiddelen
moeten worden gedragen, moet bijzondere aandacht worden besteed aan de constructie van het persoonlijke
beschermingsmiddel.
8.2.3. Beheersing van milieublootstelling
Verstrek de informatie die de werkgever nodig heeft om zijn verplichtingen in verband met de Uniewetgeving inzake
milieubescherming na te komen. Indien een chemischeveiligheidsrapport vereist is, moet voor de
blootstellingsscenario’s als beschreven in de bijlage bij het veiligheidsinformatieblad een samenvatting worden
verstrekt van de risicobeheersmaatregelen die de blootstelling van het milieu aan de stof naar behoren beheersen.
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9. RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
Vermeld indien relevant in deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad de empirische gegevens met betrekking tot
de stof of het mengsel. Artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 is van toepassing. De informatie in deze
rubriek moet overeenkomen met de informatie die is verstrekt in de/het eventueel vereiste registratie en/of
chemischeveiligheidsrapport en met de indeling van de stof of het mengsel.
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Vermeld duidelijk de onderstaande eigenschappen en verwijs in voorkomend geval naar de gebruikte testmethoden.
Vermeld de desbetreffende meeteenheden en/of referentieomstandigheden. Vermeld ook de bepalingsmethode
(bijvoorbeeld de vlampuntmethode, de methode met open/gesloten kroes) wanneer dat relevant is voor de
interpretatie van de getalwaarde:
	a) Voorkomen
De fysische toestand (vast (ook passende en beschikbare veiligheidsinformatie over de korrelgrootteverdeling en
specifiek oppervlak vermelden wanneer dat niet reeds elders in het veiligheidsinformatieblad is gespecificeerd),
vloeibaar, gas) en de kleur van de geleverde stof of het geleverde mengsel aangeven.
	b) Geur
Indien een geur merkbaar is, een korte beschrijving geven.
c) Geurdrempelwaarde
d) pH
Vermeld de pH van de stof of het mengsel zoals geleverd of in een waterige oplossing; in het geval van een
waterige oplossing de concentratie vermelden.
e) Smelt-/vriespunt
f) Beginkookpunt en kooktraject
g) Vlampunt
h) Verdampingssnelheid’
i) Ontvlambaarheid (vast, gas)
j) Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden
k) Dampspanning
l) Dampdichtheid
m) Relatieve dichtheid’
n) Oplosbaarheid
o) Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water
p) Zelfontbrandingstemperatuur
q) Ontledingstemperatuur
r) Viscositeit
s) Ontploffingseigenschappen
t) Oxiderende eigenschappen.
Wanneer wordt vermeld dat een specifieke eigenschap niet van toepassing is of er over een specifieke eigenschap
geen informatie beschikbaar is, moeten de redenen daarvoor worden aangegeven.
Verstrek, opdat de juiste beheersingsmaatregelen kunnen worden genomen, alle relevante informatie over de stof of
het mengsel. De informatie in deze rubriek moet overeenkomen met de in een registratie verstrekte informatie, indien
een registratie vereist is.
Voor een mengsel moet duidelijk worden vermeld op welke stof in het mengsel de informatie betrekking heeft, tenzij
die voor het hele mengsel geldt.
9.2. Overige informatie
Vermeld in voorkomend geval andere fysische en chemische parameters zoals mengbaarheid, vetoplosbaarheid
(oplosmiddel specificeren), geleidingsvermogen of gasgroep. Vermeld passende en beschikbare veiligheidsinformatie
over redoxpotentiaal, mogelijkheid tot radicaalvorming en fotokatalytische eigenschappen.
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10. RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
In deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad moet de stabiliteit van de stof of het mengsel worden beschreven,
alsook de mogelijkheid van gevaarlijke reacties die zich onder bepaalde gebruiksomstandigheden en ook bij het
vrijkomen in het milieu kunnen voordoen; in voorkomend geval moet naar de gebruikte testmethoden worden
verwezen. Wanneer wordt vermeld dat een specifieke eigenschap niet van toepassing is of er over een specifieke
eigenschap geen informatie beschikbaar is, moeten de redenen daarvoor worden aangegeven.
10.1. Reactiviteit
10.1.1. B eschrijf de reactiviteitsgevaren van de stof of het mengsel. Verstrek specifieke testgegevens
voor de stof of het hele mengsel wanneer die beschikbaar zijn. De informatie kan echter ook op algemene
gegevens voor de categorie of soort stof of mengsel zijn gebaseerd wanneer dergelijke gegevens het
verwachte gevaar van de stof of het mengsel correct weergeven.
10.1.2. Wanneer voor mengsels geen gegevens beschikbaar zijn, moeten gegevens over de stoffen in het mengsel
worden verstrekt. Bij de vaststelling van incompatibele producten moet rekening worden gehouden met de
stoffen, recipiënten en verontreinigingen waaraan de stof of het mengsel tijdens het vervoer, de opslag of het
gebruik kan worden blootgesteld.
10.2. Chemische stabiliteit
Vermeld of de stof of het mengsel bij normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij
opslag en hantering stabiel of onstabiel is. Beschrijf stabilisatoren die worden of misschien moeten worden gebruikt
om de stof of het mengsel chemisch stabiel te houden. Vermeld de mogelijke implicatie voor de veiligheid van een
verandering in fysisch voorkomen van de stof of het mengsel.
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Vermeld in voorkomend geval of de stof of het mengsel zal reageren of polymeriseren, waarbij overdruk of overtollige
hitte vrijkomt of andere gevaarlijke omstandigheden worden gecreëerd. Beschrijf de omstandigheden waarin zich
gevaarlijke reacties kunnen voordoen.
10.4. Te vermijden omstandigheden
Vermeld omstandigheden zoals temperatuur, druk, licht, schokken, ontladingen van statische elektriciteit, trillingen of
andere vormen van fysische belasting die tot een gevaarlijke situatie kunnen leiden, in voorkomend geval met een
korte beschrijving van de maatregelen die moeten worden genomen om de met dergelijke gevaren verbonden risico’s
te beheren.
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Vermeld groepen van stoffen of mengsels of specifieke stoffen, zoals water, lucht, zuren, basen of oxiderende stoffen,
waarmee de stof of het mengsel kan reageren waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat (zoals een ontploffing, het
vrijkomen van giftige of ontvlambare materialen, of het vrijkomen van zeer grote hitte), in voorkomend geval met een
korte beschrijving van de maatregelen die moeten worden genomen om de met dergelijke gevaren verbonden risico’s
te beheren.
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Vermeld bekende en redelijkerwijs te verwachten gevaarlijke ontledingsproducten die bij gebruik, opslag, lozing en
verhitting worden geproduceerd. Gevaarlijke verbrandingsproducten moeten worden opgenomen in rubriek 5 van het
veiligheidsinformatieblad.
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11. RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
Deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad is hoofdzakelijk bedoeld voor gebruik door medici, professionals inzake
veiligheid en gezondheid op het werk en toxicologen. Verstrek een beknopte maar volledige en begrijpelijke
beschrijving van de verschillende toxicologische (gezondheids)effecten, alsook de beschikbare gegevens die voor de
vaststelling van die effecten werden gebruikt, en in voorkomend geval eveneens informatie over toxicokinetiek,
metabolisme en verspreiding. De informatie in deze rubriek moet overeenkomen met de informatie die is verstrekt in
de/het eventueel vereiste registratie en/of chemischeveiligheidsrapport en met de indeling van de stof of het mengsel.
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Verstrek informatie over de volgende relevante gevarenklassen:
a) acute toxiciteit;
b) huidcorrosie/-irritatie;
c) ernstig oogletsel/oogirritatie;
d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;
e) mutageniteit in geslachtscellen;
f) carcinogeniteit;
g) giftigheid voor de voortplanting;
h) STOT bij eenmalige blootstelling;
i) STOT bij herhaalde blootstelling;
j) gevaar bij inademing.
Deze gevaren moeten op het veiligheidsinformatieblad altijd worden vermeld.
Voor registratieplichtige stoffen worden korte samenvattingen van de informatie die is afgeleid van de toepassing van
de bijlagen VII tot en met XI opgenomen, en waar nodig eveneens een verwijzing naar de gebruikte testmethoden.
Voor registratieplichtige stoffen omvat de informatie tevens het resultaat van de vergelijking van de beschikbare
gegevens met de criteria in Verordening (EG) nr. 1272/2008 voor CMR, categorieën 1A en 1B, overeenkomstig punt
1.3.1 van bijlage I bij deze verordening.
11.1.1. V
 oor elke gevarenklasse of onderverdeling daarvan moet informatie worden verstrekt.
Wanneer wordt vermeld dat de stof of het mengsel niet is ingedeeld voor een specifieke gevarenklasse of
onderverdeling daarvan, moet op het veiligheidsinformatieblad duidelijk worden vermeld of dat toe te schrijven
is aan een gebrek aan gegevens, de technische onmogelijkheid om de gegevens te verkrijgen, geen afdoende
gegevens of afdoende gegevens die niet volstaan voor indeling; in het laatste geval moet op het
veiligheidsinformatieblad worden gespecificeerd: „gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de
indelingscriteria is niet voldaan.”.
11.1.2. D
 e gegevens die in dit punt worden vermeld moeten betrekking hebben op de stof of het mengsel zoals die in
de handel worden gebracht. Voor een mengsel moeten de gegevens de toxicologische eigenschappen van het
mengsel als geheel beschrijven, behalve wanneer artikel 6, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van
toepassing is. Indien beschikbaar moeten eveneens de relevante toxicologische eigenschappen van de
gevaarlijke stoffen in een mengsel worden verstrekt, zoals de LD50, acute toxiciteitsschattingen of LC50.
11.1.3. W
 anneer er over de stof of het mengsel een groot aantal testgegevens bestaan, kan het nodig zijn de
resultaten van de gebruikte kritische studies samen te vatten, bijvoorbeeld per blootstellingsroute.
11.1.4. W
 anneer niet is voldaan aan de indelingscriteria voor een specifieke gevarenklasse, moet informatie voor
onderbouwing van die conclusie worden verstrekt.
11.1.5. Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten
Verstrek informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten en de effecten van de stof of het mengsel via elke
mogelijke blootstellingsroute: inslikken, inademen of contact met de huid of de ogen. Indien de
gezondheidseffecten niet bekend zijn, moet dat worden vermeld.
11.1.6. S
 ymptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen
Beschrijf mogelijke schadelijke effecten voor de gezondheid en de symptomen die verband houden met
blootstelling aan de stof of het mengsel en de ingrediënten of bekende bijproducten daarvan. Verstrek de
beschikbare informatie over de symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische
eigenschappen van de stof of het mengsel na blootstelling. Beschrijf de eerste symptomen bij lage
blootstelling tot de gevolgen van ernstige blootstelling, zoals „kan hoofdpijn en duizeligheid veroorzaken,
gevolgd door flauwvallen of bewusteloosheid; grote dosissen kunnen tot coma en de dood leiden”.
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11.1.7. Uitgestelde

en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling
Verstrek informatie over de eventuele uitgestelde of onmiddellijke effecten die mogen worden verwacht na
kortstondige of langdurige blootstelling. Verstrek eveneens informatie over acute en chronische
gezondheidseffecten in verband met blootstelling van de mens aan de stof of het mengsel. Wanneer gegevens
over gezondheidseffecten bij de mens niet beschikbaar zijn, moeten gegevens over dieren worden samengevat
en moet de diersoort duidelijk worden geïdentificeerd. Vermeld of de toxicologische gegevens op gegevens
over gezondheidseffecten bij mensen of dieren zijn gebaseerd.
11.1.8. Interactieve effecten
Vermeld informatie over interacties wanneer die relevant en beschikbaar is.
11.1.9. Gebrek aan specifieke gegevens
Het is niet altijd mogelijk informatie over de gevaren van een stof of een mengsel te verkrijgen. Wanneer er
geen gegevens over de specifieke stof of het specifieke mengsel beschikbaar zijn, mogen in voorkomend geval
gegevens over soortgelijke stoffen of mengsels worden gebruikt, op voorwaarde dat de relevante soortgelijke
stof of het relevante soortgelijke mengsel is vermeld. Wanneer specifieke gegevens niet worden gebruikt, of
wanneer er geen gegevens beschikbaar zijn, moet dat duidelijk worden vermeld.
11.1.10. Mengsels
Wanneer een mengsel niet op zijn gezondheidseffecten als geheel is getest, moet voor een bepaald
gezondheidseffect relevante informatie over in rubriek 3 opgenomen relevante stoffen worden verstrekt.
11.1.11. Informatie over het mengsel versus informatie over de stof
11.1.11.1. De stoffen in een mengsel kunnen in het lichaam op elkaar inwerken, wat resulteert in verschillende graden
van absorptie, metabolisme en excretie. Bijgevolg kan de toxische werking veranderen en kan de totale
toxiciteit van het mengsel verschillen van die van de stoffen die het bevat. Daarmee moet rekening worden
gehouden bij de verstrekking van toxicologische informatie in deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad.
11.1.11.2. Er moet worden overwogen of de concentratie van elke stof voldoende is om bij te dragen tot de algemene
gezondheidseffecten van het mengsel. De informatie over toxische effecten moet voor elke stof worden
verstrekt, behalve in de volgende gevallen:
a) wanneer dezelfde informatie vaker voorkomt moet die voor het hele mengsel slechts één keer worden
vermeld (bijvoorbeeld wanneer twee stoffen allebei braken en diarree veroorzaken);
b) wanneer het onwaarschijnlijk is dat deze effecten zich zullen voordoen bij de aanwezige concentraties,
zoals wanneer een licht irriterende stof tot onder een bepaalde concentratie in een niet-irriterende
oplossing wordt verdund;
c) wanneer er geen informatie over interacties tussen stoffen in een mengsel beschikbaar is, mogen geen
veronderstellingen mogen gemaakt, maar moeten de gezondheidseffecten van elke stof afzonderlijk worden
vermeld.
11.1.12. Overige informatie
Andere relevante informatie over schadelijke gezondheidseffecten moet worden vermeld, ook al is die
krachtens de indelingscriteria niet vereist.
12. RUBRIEK 12: Ecologische informatie
In deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad wordt informatie verstrekt om het milieueffect van de stof of het
mengsel te kunnen evalueren wanneer deze vrijkomen in het milieu. In de punten 12.1 tot en met 12.6 van het
veiligheidsinformatieblad wordt een korte samenvatting van de gegevens verstrekt, alsook, wanneer die beschikbaar
zijn, relevante testgegevens waarbij soort, middel, eenheden en duur en omstandigheden van de test duidelijk worden
vermeld. Deze informatie kan nuttig zijn bij het reageren op lozingen en bij het evalueren van
afvalverwerkingspraktijken, de beheersing van het vrijkomen van de stof of het mengsel, maatregelen bij het
accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel, en het vervoer. Wanneer wordt vermeld dat een specifieke
eigenschap niet van toepassing is (omdat uit de beschikbare gegevens blijkt dat de stof of het mengsel niet aan de
indelingscriteria voldoet) of er over een specifieke eigenschap geen informatie beschikbaar is, moeten de redenen
daarvoor worden aangegeven. Indien een stof of een mengsel niet is ingedeeld om een andere reden (bijvoorbeeld
vanwege de technische onmogelijkheid om de gegevens te verkrijgen of omdat de gegevens geen uitsluitsel geven),
moet dit ook duidelijk worden vermeld op het veiligheidsinformatieblad.
Sommige eigenschappen, zoals bioaccumulatie, persistentie en afbreekbaarheid, zijn specifiek voor een bepaalde stof,
en voor zover beschikbaar en relevant moet die informatie worden verstrekt voor elke desbetreffende stof in het
mengsel (d.w.z. die welke moeten worden vermeld in rubriek 3 van het veiligheidsinformatieblad en gevaarlijk zijn voor
het milieu of PBT/zPzB-stoffen zijn). Er moet ook informatie worden verstrekt over gevaarlijke omzettingsproducten die
ontstaan bij de afbraak van stoffen of mengsels.
De informatie in deze rubriek moet overeenkomen met de informatie die is verstrekt in de/het eventueel vereiste
registratie en/of chemischeveiligheidsrapport en met de indeling van de stof of het mengsel.
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12.1. Toxiciteit
Verstrek indien beschikbaar informatie over toxiciteit die gebaseerd is op gegevens van tests op waterorganismen en/
of terrestrische organismen. Hieronder vallen relevante beschikbare gegevens over aquatische toxiciteit, zowel acuut
als chronisch, voor vis, schaaldieren, algen en andere waterplanten. Vermeld voorts toxiciteitsgegevens over micro- en
macro-organismen in de bodem en andere voor het milieu relevante organismen, zoals vogels, bijen en planten, voor
zover deze beschikbaar zijn. Indien de stof of het mengsel remmende effecten op de activiteit van micro-organismen
heeft, moet het mogelijke effect op rioolwaterzuiveringsinstallaties worden vermeld.
Voor registratieplichtige stoffen worden samenvattingen van de informatie die is afgeleid van de toepassing van de
bijlagen VII tot en met XI bij deze verordening opgenomen.
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Persistentie en afbreekbaarheid is het vermogen van de stof of de relevante stoffen in een mengsel om in het milieu te
worden afgebroken, hetzij langs biologische weg, hetzij via andere processen, zoals oxidatie of hydrolyse. Indien er
testresultaten beschikbaar zijn die relevant zijn voor het beoordelen van de persistentie en de afbreekbaarheid,
moeten die worden vermeld. Wanneer halveringstijden worden vermeld, moet worden verduidelijkt of deze betrekking
hebben op mineralisatie of op primaire afbraak. Het vermogen van de stof of bepaalde stoffen in een mengsel om in
rioolwaterzuiveringsinstallaties te worden afgebroken, moet eveneens worden vermeld.
Voor zover beschikbaar en relevant moet de informatie worden verstrekt voor elke individuele stof in het mengsel die
overeenkomstig de voorschriften in rubriek 3 van het veiligheidsinformatieblad moet worden vermeld.
12.3. Bioaccumulatie
Bioaccumulatie is het vermogen van de stof of van bepaalde stoffen in een mengsel om zich in biota te accumuleren
en uiteindelijk in de voedselketen te worden opgenomen. Testresultaten die relevant zijn voor het beoordelen van de
bioaccumulatie moeten worden verstrekt, met vermelding van de verdelingscoëfficiënt octanol/water (Kow) en de
bioconcentratiefactor (BCF), indien beschikbaar.
Voor zover beschikbaar en relevant moet de informatie worden verstrekt voor elke individuele stof in het mengsel die
overeenkomstig de voorschriften in rubriek 3 van het veiligheidsinformatieblad moet worden vermeld.
12.4. Mobiliteit in de bodem
Mobiliteit in de bodem is het vermogen van de stof of de bestanddelen van een mengsel om, indien zij in het milieu
terechtkomen, door natuurkrachten te worden getransporteerd naar het grondwater of tot op een afstand van de
plaats waar zij zijn vrijgekomen. Vermeld indien beschikbaar de mogelijke mobiliteit in de bodem. Informatie over
mobiliteit in de bodem kan worden verzameld uit relevante mobiliteitsgegevens zoals studies over adsorptie of
uitspoeling, bekende of voorspelde verspreiding over milieucompartimenten, of oppervlaktespanning. Koc-waarden
kunnen bijvoorbeeld op grond van de verdelingscoëfficiënt octanol/water (Kow) worden voorspeld. Uitspoeling en
mobiliteit kunnen met modellen worden voorspeld.
Voor zover beschikbaar en relevant moet de informatie worden verstrekt voor elke individuele stof in het mengsel die
overeenkomstig de voorschriften in rubriek 3 van het veiligheidsinformatieblad moet worden vermeld.
Wanneer experimentele gegevens beschikbaar zijn, gaan die over het algemeen voor op modellen en voorspellingen.
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Indien een chemischeveiligheidsrapport vereist is, moeten de resultaten van de PBT- en zPzB-beoordeling als vermeld
in het chemischeveiligheidsrapport worden verstrekt.
12.6. Andere schadelijke effecten
Vermeld indien beschikbaar informatie over andere schadelijke milieueffecten, bijvoorbeeld het milieutraject
(blootstelling), vermogen tot vorming van fotochemische ozon, ozonafbrekend vermogen, hormoonontregelend
vermogen en/of broeikaseffect.
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13. RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
Deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad bevat informatie over een passend afvalbeheer voor de stof of het
mengsel en/of de recipiënt om de lidstaat waar het veiligheidsinformatieblad wordt verstrekt te helpen om veilige en
milieuvriendelijke afvalbeheersopties vast te stellen die in overeenstemming zijn met de vereisten van Richtlijn
2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 64 ). De informatie in rubriek 8 moet worden aangevuld met
relevante informatie voor de veiligheid van personen die het afval verwijderen of verwerken.
Indien een chemischeveiligheidsrapport vereist is en een analyse van de afvalfase is uitgevoerd, moet de informatie
over afvalbeheermaatregelen overeenstemmen met het geïdentificeerde gebruik in het chemischeveiligheidsrapport en
de blootstellingsscenario’s van het chemischeveiligheidsrapport als beschreven in de bijlage bij het
veiligheidsinformatieblad.
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Dit punt van het veiligheidsinformatieblad:
a) specificeert afvalverwerkingsrecipiënten en -methoden, met inbegrip van de passende afvalverwerkingsmethoden
voor zowel de stof en het mengsel als de verontreinigde verpakking (bijvoorbeeld verbranding, recycling, storten);
b) specificeert de fysische/chemische eigenschappen die van invloed kunnen zijn op de afvalverwerkingsopties;
c) ontmoedigt de lozing van afvalwater in het milieu;
d) vermeldt in voorkomend geval speciale voorzorgsmaatregelen voor een aanbevolen afvalverwerkingsoptie.
Er wordt verwezen naar eventuele bepalingen van de Unie inzake afval; indien deze ontbreken, wordt verwezen naar
relevante nationale of regionale bepalingen.
14. RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Vermeld in deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad essentiële informatie over de indeling voor het vervoer/de
verzending over de weg, per spoor, over zee, via de binnenwateren of via de lucht van in rubriek 1 vermelde stoffen of
mengsels. Wanneer deze informatie niet beschikbaar is of niet relevant is, moet dat worden vermeld.
Verstrek in deze rubriek in voorkomend geval informatie over de transportclassificatie voor elk modelreglement van de
VN: de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR),
het Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID) en de Europese
Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN), die alle
drie ten uitvoer zijn gelegd bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad, alsook de International
Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code (zee), en de Technische instructies voor de veiligheid van het luchtvervoer
van gevaarlijke goederen (ICAO) (lucht).
14.1. VN-nummer
Verstrek het VN-nummer (d.w.z. het uit vier cijfers bestaande identificatienummer van de stof, het mengsel of het
voorwerp, voorafgegaan door de letters „VN”) van de modelreglementen van de VN.
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Verstrek de juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN tenzij die in punt 1.1 als
productidentificatie is vermeld.
14.3. Transportgevarenklasse(n)
Vermeld de transportgevarenklasse (en secundaire risico’s) waarin de stoffen of de mengsels overeenkomstig de
modelreglementen van de VN zijn ingedeeld op grond van het belangrijkste gevaar dat zij inhouden.
14.4. Verpakkingsgroep
Vermeld in voorkomend geval het verpakkingsgroepnummer overeenkomstig de modelreglementen van de VN. Het
verpakkingsgroepnummer wordt aan bepaalde stoffen toegekend afhankelijk van de ernst van het gevaar dat zij
inhouden.
14.5. Milieugevaren
Vermeld of de stof of het mengsel gevaarlijk is voor het milieu volgens de criteria van de modelreglementen van de VN
(IMDG-code, ADR, RID en ADN) en/of volgens de IMDG-code mariene verontreiniging veroorzaakt. Wanneer vervoer
van de stof of het mengsel in tankschepen over de binnenwateren is toegestaan of de bedoeling is, moet worden
vermeld of de stof of het mengsel volgens de ADN slechts in tankschepen gevaarlijk is voor het milieu.
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14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Vermeld eventuele speciale voorzorgsmaatregelen die een gebruiker moet of zou moeten nemen of waarvan hij op de
hoogte moet of zou moeten zijn met betrekking tot het vervoer of de verplaatsing binnen of buiten zijn bedrijf.
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code
Dit punt is alleen van toepassing wanneer een lading bedoeld is om in bulk te worden vervoerd overeenkomstig de
volgende instrumenten van de IMO: bijlage II bij Marpol en de IBC-code.
Verstrek de productnaam (wanneer die verschilt van die in punt 1.1) zoals voorgeschreven door het vervoersbewijs en
overeenkomstig de naam die wordt gebruikt in de lijst van productnamen in hoofdstuk 17 of 18 van de IBC-code of de
laatste editie van de circulaire van de Commissie voor de bescherming van het mariene milieu (MEPC) van de IMO.
Vermeld het vereiste type schip en de verontreinigingscategorie.
15. RUBRIEK 15: Regelgeving
Vermeld in deze rubriek de overige informatie betreffende de toepasselijke wetgeving voor de stof of het mengsel die
niet reeds op het veiligheidsinformatieblad is verstrekt (zoals welke verordening of richtlijn van toepassing is op de
stof of het mengsel: Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr.
850/2004 van het Europees Parlement en de Raad ( 73 ) of Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees
Parlement en de Raad ( 74 )).
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het
mengsel
Verstrek informatie over relevante bepalingen van de Unie inzake veiligheid, gezondheid en milieu (bijvoorbeeld
Seveso-categorie/in bijlage I bij Richtlijn 96/82/EG van de Raad genoemde stoffen) of nationale informatie over de
wettelijke status van de stof of het mengsel (inclusief de stoffen in het mengsel), alsook advies over de maatregelen
die de afnemer ingevolge deze bepalingen moet nemen. Vermeld de nationale wetten van de desbetreffende lidstaten
ter uitvoering van deze bepalingen en eventuele andere nationale maatregelen die relevant kunnen zijn.
Wanneer de stof of het mengsel als behandeld in dit veiligheidsinformatieblad aan specifieke bepalingen van de Unie
inzake bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu is onderworpen (zoals krachtens titel VII verleende
autorisaties of krachtens titel VIII opgelegde beperkingen), moeten deze worden vermeld.
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Vermeld in dit punt van het veiligheidsinformatieblad of de leverancier voor de stof of het mengsel een
chemischeveiligheidsbeoordeling heeft uitgevoerd.
16. RUBRIEK 16: Overige informatie
Neem in deze rubriek van het veiligheidsinformatieblad informatie op die niet voorkomt in de rubrieken 1 tot en met 15,
met inbegrip van informatie over de herziening van het veiligheidsinformatieblad, zoals:
a) in het geval van een herzien veiligheidsinformatieblad, een duidelijke vermelding van waar in de vorige versie van
het veiligheidsinformatieblad veranderingen zijn aangebracht, tenzij een dergelijke vermelding elders in het
veiligheidsinformatieblad voorkomt, met zo nodig uitleg bij de veranderingen. Een leverancier van een stof of een
mengsel moet op verzoek een verklaring voor de veranderingen kunnen verstrekken;
b) een verklarende lijst van de afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad worden gebruikt;
c) belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen;
d) voor mengsels, een indicatie welke van de in artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 vermelde methoden
voor de evaluatie van de informatie voor de indeling is gebruikt;
e) een lijst van relevante gevarenaanduidingen en/of voorzorgsmaatregelen. Schrijf de tekst van waarschuwingen die
in de rubrieken 2 tot en met 15 niet voluit zijn vermeld, hier voluit;
f) advies over passende opleiding voor werknemers om de bescherming van de gezondheid en het milieu te
garanderen.

189

Omgaan met het Veiligheidsinformatieblad in de praktijk

DEEL B
Het veiligheidsinformatieblad moet overeenkomstig artikel 31, lid 6, de volgende 16 rubrieken bevatten, alsook de
vermelde punten, met uitzondering van rubriek 3, waar alleen punt 3.1 of 3.2 in voorkomend geval moet worden
ingevuld:
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
2.2. Etiketteringselementen
2.3. Andere gevaren
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen
3.2. Mengsels
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
5.3. Advies voor brandweerlieden
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1.
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
7.2.
Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
7.3.
Specifiek eindgebruik
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
9.2. Overige informatie
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RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
10.2. Chemische stabiliteit
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
10.4. Te vermijden omstandigheden
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
12.3. Bioaccumulatie
12.4. Mobiliteit in de bodem
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
12.6. Andere schadelijke effecten
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
14.1. VN-nummer
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
14.3. Transportgevarenklasse(n)
14.4. Verpakkingsgroep
14.5. Milieugevaren
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code
RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
RUBRIEK 16: Overige informatie
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