
 

 

 

Hierbij nodig ik u van harte uit voor de bijeenkomst die de Contactgroep Gezondheid en 

Chemie (CGC) organiseert in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor 

Arbeidshygiëne (NVvA): 

 

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) gefileerd 

Hoe draagt veiligheidsinformatie op papier bij aan verantwoord 

werken met gevaarlijke stoffen? 

 

Donderdag 19 november 2020 - 13.30-16.30 uur  

Locatie: via MS TEAMS. 
Let op! Men dient  zich aan te melden via de link die via de e-mail 
toegezonden wordt. Daarna wordt 1-2 dagen van tevoren de link naar 

de TEAMS meeting toegezonden. 

Inleiding 

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is het wettelijk document dat inmiddels in vele landen 

gebruikt wordt als het middel om ‘alle’ veiligheidsinformatie van (chemische) producten te 

communiceren naar gebruikers.Met de komst van REACH is de verantwoordelijkheid voor 

het aanleveren van informatie over gevaarlijke stoffen expliciet bij bedrijven neergelegd. 

Fabrikanten en importeurs dienen te  beoordelen of stoffen veilig gebruikt kunnen worden. 

Wat is hierbij de geldende wetgeving en hoe dienen we dit correct te implementeren? Wat 

zijn de nieuwste ontwikkelingen en de rol van verschillende partijen (fabrikanten, gebruikers, 

ECHA, lidstaten, …)? 

Vaak zien we dat voor mengsels of minder courante zuivere producten de info omtrent de 

blootstellingsbeheersing op het VIB vrij summier is. Wat is de informatie rond de 

blootstellingsbeheersing op het VIB waard? Hoe goed zijn deze dossiers? Wat zijn de 

knelpunten?  En hoe vorm je zo’n VIB om tot een hanteerbaar document voor de werknemers?  

 

De bijeenkomst zal aantonen hoe belangrijk dit document is, hoe het gemaakt wordt, wat de 

valkuilen zijn, wie erbij betrokken is, … 



 

Programma 

Dagvoorzitter is Anke Janssen 

 

13.30 - 13.40  
 

Opening door de bestuursleden Paul Scheepers (CGC) en Jan 
Kegelaer (NVvA). Mededelingen uit de besturen van CGC en NVvA. 

13.40 - 14.10 Informatievoorziening onder REACH – geldende regelgeving & nieuwe 
ontwikkelingen en de rol van de verschillende partijen  (Renske 
Beetstra) 

14.10 - 14:40 Aandachtspunten en valkuilen bij interpreteren van een VIB: hoe 
controleer je de inhoud van een VIB? Waar haal je gevalideerde info? En 
hoe vorm je dit om tot een werkbaar document voor de werknemers? 
 (Frank Pelgroms) 
 

14.40 - 15.00 Pauze 

15.00 - 15.30 Het VIB als centrale document voor gevaren communicatie  
(Mark Meesters) 
 

15.30 - 16.00 Wat ziet de toezichthouder: van het opstellen van de VIB (downstream) 
tot het gebruik van het VIB in de praktijk (upstream)? (Arlette van der 
Kolk en Mirjam van der Meer) 

16.00 - 16.30 Discussie  

16.30  Einde 
 
 
 

  



 

De sprekers: 

Renske Beetstra 

Renske Beetstra werkt bij het centrum Veiligheid van Stoffen en Producten bij het RIVM. 

Haar werkzaamheden zijn vooral gericht op de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke 

stoffen en het raakvlak tussen REACH en de Arbowetgeving. Vanuit dat kader is ze ook 

betrokken bij internationale ontwikkelingen op dit gebied. Voordat ze bij het RIVM in dienst 

trad, werkte ze bij het Inspectiebreed Kenniscentrum van de Inspectie SZW.  

Frank Pelgroms 

Frank Pelgroms heeft scheikunde gestudeerd en begon in 2007 bij BIG 

(Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen) te werken. Op dit moment is Frank 

werkzaam als projectverantwoordelijke voor een aantal grote Nederlandse klanten, 

waaronder NFU (Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra) en NAM 

(Nederlandse Aardolie Maatschappij). Daarnaast is hij een gecertificeerd DGSA (Dangerous 

Goods Safety Advisor) en volgt hij een opleiding tot preventieadviseur (“veiligheidskundige” 

in Nederland). Zelf geeft hij veel opleidingen over transport, REACH en CLP en dit zowel 

voor individuele bedrijven, sectororganisaties als de federale overheden in België. 

Mark Meesters 

Mark Meesters studeerde HBO-Chemie (1997), post-HBO Bedrijfskunde (1998) en Rechten 

(2006) en is sinds 2000 werkzaam in het domein van de chemische wetgevingen. Hij begon 

zijn carrière als regulatory specialist en later als product stewardship manager bij het 

chemische bedrijf Stahl International in Waalwijk. Daarna maakte hij de overstap naar een 

spin-off van de Europe chemische industrie koepel Cefic) als REACH consultant bij 

ReachCentrum in Brussel. Sinds 2014 is hij werkzaam als sr. manager Hazard 

Communication bij Johnson & Johnson en daar specifiek verantwoordelijk voor het managen 

van het team die de veiligheidsinformatiebladen maakt, het uitzetten van het beleid rondom 

gevarencommunicatie voor Johnson & Johnson wereldwijd en in die hoedanigheid een vaste 

partner van de Industriële Hygiëne specialisten en de Arbeidstoxicologen.  

Arlette van der Kolk 

Arlette van der Kolk is sinds 2019 als onderzoeker verbonden aan het Programma Bedrijven 

met Gevaarlijke stoffen. De Inspectie SZW houdt niet alleen toezicht op de naleving van de 

wet- en regelgeving. Er vindt ook onderzoek plaats naar de mate waarin bedrijven de 

beschikbare instrumenten gebruiken om de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen te 

beheersen. Het VIB is een van die instrumenten. En om die instrumenten goed in te kunnen 

zetten moeten bedrijven wel weten wat ze in huis hebben. 

 

Mirjam van der Meer 

Mirjam van der Meer is bij de Inspectie Leefomgeving en transport (ILT). ILT houdt toezicht 

op de totstandkoming en kwaliteit van Safety Data Sheets en VIB’s. Van belang is dat de 

blootstelingscenario’s op een goede manier betrokken worden in de ontwikkeling. Daarvoor 

is een goede informatie uitwisseling tussen eindgebruikers en de fabrikanten van groot 

belang. Mengsels en minder courante zuivere stoffen verdienen extra aandacht. 

 

 



 

De Contactgroep Gezondheid en Chemie 

De Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) is een multidisciplinair discussieforum met 

als doel het uitwisselen van informatie over de gezondheid van de mens in relatie tot 

chemische factoren en het bevorderen van het netwerk van mensen werkzaam op dit 

terrein. Dit wordt gerealiseerd door het organiseren van themamiddagen voor bedrijfsartsen, 

veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, toxicologen, medisch milieukundigen en 

milieugezondheidskundigen. De middagen worden, afhankelijk van het thema, 

georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne 

(NVvA), de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK), de Nederlandse 

Vereniging voor Toxicologie (NVT), de Nederlandse Vereniging van Medische Milieukunde 

(NVMM) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). De 

themamiddagen bieden de mogelijkheid om al deze verschillende specialisten bij elkaar te 

brengen en zo multidisciplinaire netwerken te laten ontstaan. 

Meer informatie over de programma’s van de CGC kunt u vinden op de website van de 

Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne, www.arbeidshygiene.nl, door te kiezen voor 

“Vereniging”, “Contactgroepen” en “Gezondheid en Chemie”. U vindt daar de programma’s 

en presentaties van de CGC-bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden. Als lid van de 

CGC ontvangt u uitnodigingen voor nieuwe bijeenkomsten. 

Tijdens de bijeenkomst worden door de CGC uitsluitend aan leden van de CGC certificaten 

van deelname uitgereikt ten behoeve van certificering. Deelnemers die geen lid zijn van de 

CGC maar wel lid zijn van één van bovengenoemde beroepsverenigingen kunnen hun eigen 

beroepsvereniging verzoeken om een certificaat van deelname te verstrekken. 

 

 

 

  

De eerstvolgende CGC bijeenkomst is op donderdag 21 januari 2021 i.s.m. de NVVK in Den Bosch; 

Hotel Central of wederom via een virtuele bijeenkomst 

Stuur een bericht naar cgc@epsnet.nl om het volledige programma voor deze bijeenkomst te 

ontvangen. Aanmelding als lid van de CGC is mogelijk via hetzelfde e-mail adres. 


