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pieter lefebvre

From: VLAMEF (Vlaamse Metaalfederatie voor de KMO) <vlamef@unizo.be>

Sent: vrijdag 19 juni 2015 16:58

To: pieter lefebvre

Subject: VLAMEF METAALCONTACT: oppervlaktebehandeling van metalen: nakende 

inspectiecampagne!

Geachte Collega, 

 

PROVIKMO licht ons dat de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (ADTWW) 
een nationale inspectiecampagne rond de naleving van de bepalingen inzake chemische en 
carcinogene agentia bij ondernemingen in de sector van de oppervlaktebehandeling van metalen 
organiseert. 

Ook de relevante REACH-bepalingen met betrekking tot de bescherming van de werknemers 
zullen hierbij aan bod komen. 

Speciale aandacht zal worden geschonken aan het gebruik van hexavalente chroomverbindingen 
die ingedeeld zijn als kankerverwekkend. 

Zij kennen een zeer breed toepassingsgebied, onder andere in de oppervlaktebehandeling van 
metalen (toegepast bij het galvaniseren, in zuurbaden en voor hard chromateren). Chroomtrioxide 
en een aantal andere hexavalente chroomverbindingen zijn opgenomen in de autorisatielijst van de 
REACH-verordening EG 1907/2006 (Bijlage XIV). Vanaf 21 september 2017 zullen de in bijlage XIV 
opgenomen hexavalente chroomverbindingen niet meer mogen verhandeld of gebruikt worden 
zonder autorisatie. 

Hoewel u mogelijks al via uw sectororganisatie op de hoogte bent van een autorisatie onder 
voorwaarden voor hexavalente chroomverbindingen vanaf 21 september 2017, willen wij u graag 
nog eens attent maken op deze voor uw business belangrijke datum. 

Daarnaast geven wij u eveneens mee dat een honderdtal bedrijven door ADTWW zal bezocht 
worden in het kader van deze nationale inspectiecampagne. 

Indien u meer informatie wenst over hoe u de wettelijke bepalingen kan naleven inzake 
chemische en carcinogene agentia in het algemeen, en hexavalente chroomverbindingen in het 
bijzonder, raden wij u aan ons infodocument chroom VI door te nemen. 

Indien u daarna nog vragen heeft, aarzel niet om contact op te nemen met Provikmo via uw 
klantbeheerder, of ga naar https://www.admb.be/nl/provikmo/contacteer-risicobeheersing. 
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In de hoop u met deze informatie van dienst te zijn geweest, verblijf ik inmiddels, 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

  

  

  

Johan VAN BOSCH 
Algemeen Secretaris VLAMEF 
Vlaamse Metaalfederatie voor de KMO vzw 
Willebroekkaai 37 
1000 Brussel 
Telefoon: 02 21 22 540 
Fax: 02 400 71 26 
E-mail: vlamef@unizo.be  
Website: www.vlamef.be 
BTW-nummer: BE0410.340.385 

  

  

Klik hier indien u geen mails meer wil ontvangen. 

  

 


