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Geachte lezer

In de markt voor was- en reinigingsmiddelen was in 2013 voldoende reuring. Zo is er
veel gesproken met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) over (de veiligheid van) oplosbare capsules met vloeibaar textielwasmiddel. De zorgen die de NVWA
had over ongewilde blootstelling aan de inhoud van deze producten heeft de branche
goed kunnen wegnemen door als industrie zowel Europees als nationaal een stevig
communicatieprogramma uit te rollen. Ook is er veel discussie geweest over de hoge
kosten die REACH en wellicht straks ook de invoering van CLP, voor met name het MKB,
met zich meebrengen. Inmiddels is de Nederlandse overheid zover dat ze serieus wil kijken naar oplossingen voor het bedrijfsleven om deze kostenpost terug te brengen.
Verder vermeld ik graag ons samenwerkingsverband (cluster geheten) met Detic, onze
collega vereniging in België. Vanuit het cluster geven we gezamenlijk input en advies
aan de AISE (de Europese koepel van de was- en reinigingsmiddelenindustrie) om
mede richting te geven aan Europa, zodat het ook voor onze industrie leefbaar blijft.
De samenwerking is prima en op de adviezen wordt gereageerd.
In 2013 bestond de NVZ 65 jaar. We hebben afgelopen jaar besloten op zeer bescheiden wijze aandacht aan dit lustrum te besteden. Immers, voor veel bedrijven lijkt de
economische crisis weliswaar (bijna) ten einde, maar is het nog steeds niet zo dat de
situatie zich heeft hersteld naar vóór 2008. Daar komt bij dat de NVZ geen AOW krijgt
maar, in tegendeel, zich ieder jaar weer bewijst als een jeugdige vereniging waar door
de jaren heen een enorme hoeveelheid aan ervaring is opgebouwd. Dat is in feite ons
fundament, onze kracht en onze verbinding. Tijdens de jaarvergadering in november is
daarom kort stilgestaan bij het verjaren van de NVZ, waarbij ik heb geconstateerd dat
er nog steeds veel te doen is voor onze vereniging.
Gelukkig lijkt 2014 het jaar waarin een kentering op gang komt: er wordt zelfs een
bescheiden economische groei voorspeld door de rekenmeesters van het kabinet. Laat ik dan ook afsluiten om
met u de hoop uit te spreken dat het herstel dat zich nu
lijkt aan te dienen ook in de periode hierna doorzet.
Zodat onze branche een duurzame en financieel gezonde toekomst tegemoet gaat.
Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit jaarbericht!

J.J.M. Schoemaker | Voorzitter NVZ
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De NVZ in beeld

De Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ) is de brancheorganisatie voor
alle producten die te maken hebben met het reinigen, desinfecteren en onderhouden
van de woon- en werkomgeving. Leden zijn actief op zowel de consumenten als op de
professionele markt. Er zijn secties binnen de vereniging die zich richten op deelgebieden:
- consumentenproducten
- professionele reinigingssystemen (NVZ-Nifim)
- desinfectiemiddelen (NVZ-Nedefa)
- producerende leden behorende tot het midden- en kleinbedrijf (NVZ-Producenten)
De vereniging is in 1948 opgericht om de belangen van de leden te behartigen bij
onder andere de Nederlandse overheid. Inmiddels richt de NVZ zich ook op de Europese Unie en vele andere wetgevende en adviserende organen op nationaal en internationaal niveau.

Samenstelling en dekkingsgraad van de vereniging

Onze leden zijn:
- bedrijven die in Nederland verantwoordelijk zijn voor de samenstelling en etikettering
volgens de wettelijke voorschriften van was-, reinigings-, onderhouds-, desinfectie- en
bleekmiddelen;
- bedrijven die reinigingsmachines en toebehoren leveren die op de juiste wijze moeten worden gebruikt in combinatie met chemische reinigingsmiddelen op de Nederlandse professionele markt.
De NVZ heeft (zeer) grote, middelgrote en kleine leden. Ongeveer twee derde van de
leden behoort tot het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (2013). In totaal dekt de
NVZ vrijwel de volledige markt voor consumentenproducten. Van de omzet in de professionele markt is de dekkingsgraad in chemische producten meer dan 85% en bij
machines circa twee derde van de markt.
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De Nederlandse markt voor was- en reinigingsmiddelen in 2013

In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de cijfers op hoofdlijnen voor de Nederlandse markt voor was- en reinigingsmiddelen, uitgesplitst naar de consumentenmarkt
en de professionele markt voor institutionele en industriële reiniging. Met deze cijfers
wordt inzicht gegeven in de trendmatige ontwikkelingen in de markt.

Toelichting cijfers consumentenmarkt

De cijfers zijn gebaseerd op de omzetcijfers van marktonderzoekbureau Euromonitor.
Het betreft de omzet op consumentenprijsniveau, van de totale Nederlandse markt
voor huishoudelijke was- en reinigingsmiddelen.
In 2013 gaf de Nederlander per hoofd van de bevolking iets meer dan € 55 uit aan
was- en reinigingsmiddelen. Dit bij een totale Nederlandse besteding van circa 925
miljoen Euro. Hiermee lag de totale omzet voor de Nederlandse markt 2% hoger dan
vorig jaar.

Wassen
Hierin zijn opgenomen: producten voor de witte en gekleurde hoofdwas; producten
voor de delicate was; wasverzachters, vlek- en voorbehandelingsmiddelen, drogerdoekjes, strijkwater en dergelijke.
Afwassen
Dit is de categorie voor zowel handafwasmiddelen als machinevaatwasproducten,
inclusief hulpmiddelen zoals glansspoelmiddel en producten om de vaatwasser te reinigen of verfrissen.
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Onderhouden
In de rubriek Onderhouden vallen onderhoudsmiddelen voor toepassing op hout, leer,
vloeren, metaal, plus luchtverfrissers.
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Trends consumentenmarkt

De Nederlandse consument heeft in 2013
meer uitgegeven om zijn kleding te wassen,
de vaat te doen, het huis schoon te maken
en zijn spullen te onderhouden. Gemiddeld
werd per huishouden iets meer dan €122
uitgegeven. Voor alle categorieën zien we
een stijging in de omzet, waarbij de grootste
stijging wordt gerealiseerd in de categorie
Wassen: hier zien we een omzetgroei van 3%.
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De cijfers zijn gebaseerd op de omzetcijfers die de NVZ bij haar leden van de secties
NVZ-Nifim en NVZ-Nedefa verzamelt. Deze cijfers worden geëxtrapoleerd naar het niveau van de totale Nederlandse institutionele en industriële markt voor reiniging- en
desinfectiemiddelen, alsmede machines en hulpmaterialen. Bij deze extrapolatie
wordt uitgegaan van de geschatte marktaandelen die de NVZ-leden met elkaar in de
diverse markten hebben. De institutionele markt omvat onder meer reiniging- en des-
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infectiemiddelen voor vloer-, interieur- en sanitaironderhoud, keukenhygiëne (inclusief
vaatwasmiddelen) en persoonlijke hygiëne. De markt voor machines en hulpmaterialen omvat onder meer schrob- en veegmachines, stof-/waterzuigers, tapijtreiniging machines, materiaalwagens, mopsystemen en kleine hulpmaterialen. Belangrijke afnemers in de institutionele en industriële markt zijn onder meer: kantoren, onderwijsinstellingen, horeca, catering, instelling voor gezondheidszorg, textielwasserijen, de
voedingsmiddelenindustrie en de agri-markt.
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Trends professionele markt

In 2013 bedroeg de totale omzet op de professionele markt circa 316 miljoen Euro. De
dalende trend van de afgelopen twee jaar lijkt hier mee tot staan te zijn gebracht, al
zijn de omzetten nog steeds niet terug op het niveau van 2010. Ondanks het voorzichtige herstel blijft het totale marktvolume nog ver verwijderd van hetgeen in het verleden gangbaar was. Ten opzichte van 2012 is de marktomvang nog steeds 10% kleiner.
Wel lijken bedrijven weer gemakkelijker investeringen te doen: de markt voor reinigingsmachines kent een bescheiden groei van ongeveer 3%. Ook de markt voor institutionele en industriële chemie laat een kleine stijging zien. In 2013 worden ook desinfectiemiddelen weer beter verkocht.
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NVZ beleid 2014-2017

In dit deel van het Jaarbericht besteden we aandacht aan de resultaten van het NVZbeleid van het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar. Welke overwegingen aan dit beleid ten grondslag liggen, kunt u nalezen op www.nvz.nl (kijk bij ‘De
Vereniging’).
De strategie van NVZ bestaat uit drie onderdelen; u kunt per onderdeel lezen welke
activiteiten zijn uitgevoerd om het beleid in de praktijk te brengen.

Missie

De NVZ-leden zetten zich in voor een schone, hygiënische en aangename leefomgeving
door het aanbieden van producten en systemen die werkzaam, veilig en duurzaam zijn.
Dit betekent in de praktijk:
- NVZ-leden geven hoge prioriteit aan veilig en duurzaam ondernemen en communiceren hierover met gepaste openheid.
- NVZ-leden zorgen ervoor dat gebruikers op de hoogte zijn van alle voor hen relevante
informatie, zodat was- en reinigingsmiddelen en -machines probleemloos worden ingezet door zowel professionele gebruikers als consumenten.
- Het NVZ-bureau behartigt de belangen van de branche als geheel, ondersteunt haar
leden en faciliteert een open dialoog met overheid, belangengroeperingen en gebruikers om het vertrouwen in de branche te versterken.

Visie

De NVZ streeft naar vrijheid bij het op de markt brengen van producten. Zij hanteert
hierbij als uitgangspunt dat was- en reinigingsmiddelen niet alleen veilig en duurzaam
zijn, maar ook als zodanig worden ervaren. Door een grote formuleringsvrijheid kunnen
haar leden zoveel mogelijk inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt, terwijl tegelijkertijd concurrentie behouden blijft.
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Strategie
1. T.b.v. vrijheid van producten op de markt brengen en behoud van
concurrentie
Het NVZ-bureau volgt de relevante maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en probeert hier zoveel mogelijk op in te spelen, opdat vrijheid bij het op de
markt brengen van producten gewaarborgd blijft voor de leden. NVZ behartigt de
belangen van de leden door het onderhouden van nauwe contacten met overheid,
belangengroepringen en gebruikers.

2. T.b.v. veiligheid van haar producten in een veranderende omgeving
Het NVZ-bureau zorgt voortdurend voor actuele informatie, bijeenkomsten en instrumenten om de leden te helpen bij het correct toepassen van de geldende weten regelgeving. Daarnaast stimuleert NVZ de eigen verantwoordelijkheid van de
leden bij initiatieven voor een hoger veiligheidsniveau. Het NVZ-bureau houdt de
leden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

3. T.b.v. vertrouwen in de branche/reputatie
NVZ zorgt ervoor dat de afnemers/gebruikers op de hoogte kunnen zijn van alle
voor hen relevante informatie, zodat zowel consumenten als professionele gebruikers was- en reinigingsmiddelen en -machines probleemloos kunnen inzetten.
NVZ stimuleert initiatieven die een positief imago voor de industrie opleveren en
reageert indien nodig op negatieve beeldvorming over de industrie, opdat gebruikers vertrouwen hebben in was- en reinigingsmiddelen. NVZ communiceert actief
op een open en transparante wijze met alle relevante partijen.
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Activiteiten NVZ 2013

Vrijheid van formuleren & behoud van concurrentie
REACH registratiedeadline

In juni 2013 is de tweede REACH registratiedeadline gepasseerd. Hierbij zijn bijna
3.000 nieuwe stoffen geregistreerd, die in hoeveelheden van 100-1000 ton per jaar
geïmporteerd of geproduceerd worden. Stoffen van deze volumes die niet geregistreerd zijn, mogen niet langer op de Europese markt verkocht worden. Voor alle geregistreerde stoffen is de leverancier verplicht om een chemische veiligheidsbeoordeling
uit te voeren. De resultaten van deze beoordeling ontvangt de afnemer van deze stoffen via een bijlage bij het Veiligheidsinformatieblad (Vib). Alle door de grondstofleverancier beoordeelde gebruiken van de stof zijn via zogenaamde Blootstellingsscenario’s opgenomen in de bijlage. Een blootstellingsscenario beschrijft onder welke
condities de stof veilig gebruikt kan worden. Op het moment dat een Vib met bijlage
ontvangen wordt, dient de gebruiker te controleren of zijn gebruiken zijn opgenomen,
en of hij voldoet aan de condities in de blootstellingsscenario’s.
Naast de gebruiken van formuleerders, dient de grondstofleverancier ook de gebruiken
van de stof in mengsels te beoordelen. Om het doorgeven van deze gebruiken op een
zo geharmoniseerd mogelijke manier te doen, heeft de NVZ destijds samen met de
A.I.S.E. het initiatief genomen om tot een set van geïdentificeerde gebruiken te komen.
In dit kader is de matrix van gebruiken, die een aantal jaar geleden gepubliceerd is,
samengevat tot een beperkt aantal gestandaardiseerde processtappen (Contributing
Scenario’s). De grondstofleveranciers zijn gevraagd deze processtappen te beoordelen
en door te geven onder welke condities dat proces veilig uitgevoerd kan worden.
Voorbeelden van processtappen zijn: het verdunnen van een geconcentreerde oplossing, het poetsen van een oppervlak of trigger-spuiten.
Als leverancier van was- en reinigingsmiddelen hebben wij de verplichting de informatie uit blootstellingsscenario’s van alle gevaarlijke stoffen in het mengsel door te geven
in de keten. Pas als vastgesteld kan worden dat de gebruiken van het mengsel door de
afnemer veilig zijn, mogen de producten pas op de markt gebracht worden: geen veilig
gebruik, geen markt.

GEIS

Vanuit de Arbeidsomstandighedenwet moeten werkgevers een veiligheidsbeoordeling
12
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uitvoeren van alle gevaarlijke producten waarmee de werknemers in contact komen.
Kortom, een schoonmaakbedrijf moet vaststellen of een schoonmaakmiddel wel veilig
te gebruiken is. Afgelopen jaren is steeds gebleken dat zo’n beoordeling niet alleen tijdrovend is, maar vaak ook moeilijk uit te voeren is door het ontbreken van informatie.
Van de leverancier wordt dan verwacht dat deze ontbrekende informatie aangeleverd
wordt. In praktijk blijkt dit voor de leveranciers een grote belasting (in geld en mankracht) te zijn. Eind 2012 heeft de NVZ een project gestart om ervoor te zorgen dat
deze ‘belasting’ voor beide partijen geminimaliseerd wordt: het zogenaamde Generic
Exposure Information Sheet (GEIS) project.

gaan worden. Zo zijn er in 2013 verschillende projectgroepen van start gegaan om bij
verschillende belanghebbenden te inventariseren welke ideeën voor kostenbesparing
zij zien, en daarnaast in hoeverre deze nationaal en/of internationaal te realiseren zijn.
De NVZ is bij alle projectgroepen actief betrokken en heeft hier onder andere het GEIS
project aangedragen. Daarnaast heeft de NVZ de mogelijkheden voor meertalige gevaarsetiketten door middel van uitvouwbare etiketten ingebracht. Indien dit Europees
te realiseren is betekent dit een enorme kostenreductie.

In 2013 is in een NVZ-werkgroep hard gewerkt om dit project vorm te geven. Door de
vele belanghebbenden (de leden, OSB, SZW, A.I.S.E. en de RAS) is er door de NVZ veel
tijd gestoken in het afstemmen met al deze belanghebbenden om tot een gezamenlijke, werkbare aanpak te komen. Het project heeft in 2013 concreet vorm gekregen: een
communicatiemiddel voor de voorwaarden van het veilig gebruik van mengsels waarmee formuleerders van professionele was- en reinigingsmiddelen aan hun REACH verplichting voldoen, en wat voor schoonmaakbedrijven gemakkelijk in werkplekinstructies
te vertalen is. Er is een globale overeenstemming bereikt over de processtappen en hoe
het veilig gebruik te beschrijven. Het GEIS-project kon zich in 2013 verheugen op een
toenemende belangstelling, niet alleen vanuit de directe belanghebbenden maar ook
vanuit collega-brancheverenigingen, de Nederlandse overheid en het Europees
Chemicaliënagentschap (ECHA). Zo was de NVZ bij een Europese bijeenkomst van het
ECHA gevraagd een workshop te geven over GEIS die enthousiast is ontvangen. Ook
heeft Inspectie SZW de GEIS aanpak bij haar Europese collega’s gepromoot.

Vanaf december van 2012 moeten de Veiligheidsinformatiebladen (Vib’s) van mengsels voldoen aan de in REACH vastgestelde structuur. In 2013 heeft de inspectie hierop intensief gehandhaafd. Hierbij is geconstateerd dat het grootste deel van het
Nederlands bedrijfsleven niet volledig voldoet aan alle verplichtingen rondom Vib’s. Dit
was voor het NVZ-bureau een reden om dit onderwerp regelmatig bij de leden onder
de aandacht te brengen. Zo heeft het bureau ook afgelopen jaar weer Vib cursussen
verzorgd. Daarnaast is de NVZ lid van de Cefic werkgroep die zich met dit onderwerp
op Europees niveau bezig houdt.

Voor het GEIS-project zijn er inmiddels voor formuleerders en eindgebruikers concepthandleidingen opgesteld. Voor de Nederlandse markt kunnen bedrijven vanaf mei
2014 van GEIS gebruik gaan maken. Hiertoe zal de A.I.S.E. zowel de Nederlandstalige
als de Engelstalige GEIS documentatie publiceren. Vanuit de A.I.S.E. zal implementatie
in de overige Europese lidstaten gestimuleerd gaan worden.

Kostenbesparing REACH voor MKB

In opdracht van de Nederlandse overheid is een onderzoek uitgevoerd naar de kosten
van de REACH en CLP regelgeving voor MKB bedrijven. De resultaten van het onderzoek wezen uit dat deze regelgeving een veel grotere financiële en administratieve
belasting is dan verwacht. Vanuit de Tweede Kamer is gevraagd aan de relevante
ministeries om te onderzoeken op welke manier deze kosten gereduceerd kunnen
14
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Veiligheidsinformatiebladen

CLP

In opdracht van Kenniscentrum InfoMil (Rijkswaterstaat Leefomgeving) is in 2013 door
Bureau KLB een monitoronderzoek over CLP uitgevoerd. De inspanningen van het NVZbureau om haar leden zo goed mogelijk te informeren over de verplichtingen van CLP
blijken effectief. Zo wordt vanuit het onderzoek geconcludeerd dat de sector in het
algemeen en de NVZ leden in het bijzonder goed op de hoogte zijn. Ook loopt de communicatie richting gebruikers in de schoonmaaksector goed. Een van de adviezen aan
de NVZ in het rapport is dat meer aandacht besteed moet worden aan de communicatie tussen de groothandel en eindgebruikers. De NVZ zal het komende jaar de adviezen uit het rapport ter harte nemen. Afgelopen jaar hebben opnieuw veel leden gebruik
gemaakt van de door het bureau aangeboden CLP cursussen.
Ook in 2013 is er op Europees en nationaal niveau door de NVZ hard gewerkt aan de
lobby voor het uniform en voor de branche zo pragmatisch mogelijk aanleveren van
informatie aan antigifcentra voor alle Europese landen. Deze harmonisatie van de antigifcentra is een van de speerpunten van de Nederlandse overheid. De verwachting is
dat dit in 2015 gerealiseerd zal worden.
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In CLP is bepaald dat ook oplosbare verpakkingen aan de etiketteringsverplichting
moeten voldoen. Aanvankelijk leek het erop dat alle pogingen om dit type verpakkingen vrij te stellen van deze etiketteringsverplichting niet waren gelukt. Afgelopen jaar
is een nieuwe lobby gestart waarin gesteld wordt dat de oplosbare folies een integraal
onderdeel zijn van het product. Omdat het dus geen verpakking is, hoeft het niet geëtiketteerd te worden. De Nederlandse overheid kan zich in deze visie vinden.

DetNet

Binnen CLP dreigen, door strengere rekengrenzen, bijna alle producten als bijtend of
irriterend voor huid en/of ogen ingedeeld te worden. Vandaar dat de A.I.S.E. gewerkt
heeft aan het opbouwen van een database waarin vroegere testresultaten van was- en
reinigingsmiddelen, aangevuld met nieuwe in vitro testgegevens, zijn opgenomen. Om
ervoor te zorgen dat alle producenten en leveranciers van was- en reinigingsmiddelen
gebruik kunnen maken van deze gegevens is een industrie-netwerk opgericht: DetNet.
Bedrijven die zich hebben aangesloten bij dit netwerk kunnen eigen producten indelen
op basis van de testgegevens in de database, als in de database een formulering gevonden wordt die voldoende lijkt op het eigen product. Tijdens de A.I.S.E. Informationday op dinsdag 3 december 2013 is DetNet officieel gelanceerd. Er is een Nederlandstalige brochure over DetNet beschikbaar en via een informatiebijeenkomst is uitgebreid gepresenteerd hoe DetNet in de praktijk werkt.

Biocidenverordening

Zowel voor de NVZ als voor de A.I.S.E. was de Biocidenverordening het meest tijdrovende dossier. Met ingang van 1 september 2013 is deze Verordening van kracht
geworden. Deze nieuwe Verordening heeft betrekking op het op de markt brengen en
gebruik van biociden, die gebruikt worden om mensen, dieren, materialen of producten te beschermen tegen schadelijke organismen. De Verordening is erop gericht de
markt voor biociden in de Europese Unie beter te laten functioneren, waarbij tegelijkertijd een hoog beschermingsniveau van mens, dier en milieu wordt gegarandeerd.
Maar met de publicatie van de Verordening was het lobbywerk nog niet afgelopen. De
gepubliceerde versie bevat veel fouten of onuitvoerbare aspecten. Om deze reden is
vrijwel direct begonnen met een mini-revisie van de Verordening. Dit betekende opnieuw veel lobbywerk voor de industrie.
Het ECHA is naast REACH en CLP ook verantwoordelijk voor het goed verlopen van alle
processen rond de nieuwe Verordening, en heeft meerdere handleidingen opgesteld
over het omgaan met de Verordening.
16
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Biociden mogen alleen op de markt worden gebracht als ze toegelaten zijn. Buiten de
bestaande producttoelating in één land, zijn in de nieuwe verordening de volgende
nieuwe toelatingsvormen mogelijk:
- Een toelating in één land met parallel hieraan toelating in andere relevante landen
(wederzijdse erkenning);
- Een toelating voor alle EU landen in één procedure (Unietoelating);
- Een vereenvoudigde toelatingsprocedure.
Bedrijven die van plan zijn om een product in meerdere EU-landen op de markt te brengen, kunnen het toelatingsproces in al deze landen simultaan starten. Dit betekent dat
de aanvraag tot toelating, samen met een lijst van EU-landen waar een toelating voor
aangevraagd moet worden, ingediend wordt bij een land naar keuze.
Biociden kunnen alleen via de vereenvoudigde procedure worden toegelaten, wanneer
ze slechts die actieve stoffen bevatten, die zijn opgenomen in de Annex I van de Biocidenverordening. Om in aanmerking te komen voor de vereenvoudigde procedure mogen de producten verder geen stoffen van zeer ernstige zorg of nanomaterialen bevatten, moeten ze voldoende effectief zijn voor het beoogd gebruik en mogen er geen beschermingsmiddelen voor het gebruik zijn voorgeschreven. De voordelen van de vereenvoudigde toelatingsprocedure zijn de kortere doorlooptijd en de lagere kosten. De
NVZ onderzoekt of het op deze manier mogelijk is bepaalde conserveringsmiddelen,
zoals natriumbenzoaat, toegelaten te krijgen.
In de nieuwe Biocidenverordening is het begrip ‘behandelde voorwerpen’ geïntroduceerd. Volgens de nieuwe Biocidenverordening mogen voorwerpen alleen behandeld
worden met biociden die goedgekeurde actieve stoffen bevatten. De definitie impliceert dat alle was- en reinigingsmiddelen die voorzien zijn van een conserveringsmiddel een ‘behandeld voorwerp’ zijn. Behandelde voorwerpen moeten worden geëtiketteerd volgens de Biocidenverordening en de CLP-verordening.

Biociden in Nederland

Met de Verordening moet er op termijn in heel Europa een gelijk speelveld bestaan voor
leveranciers en gebruikers van biociden. Zo ver is het helaas nog niet. Zolang niet alle
bestaande (en verdedigde) werkzame stoffen beoordeeld en Europees goedgekeurd
zijn, gelden voor biociden op basis van die stoffen - volgens het overgangsrecht - nog de
nationale regels. Voor nieuwe (niet eerder verdedigde) werkzame stoffen geldt de
Verordening wel. Op het biocidevlak behoord Nederland tot de koplopers met een zeer
18
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uitgebreid en duur toelatingsbeleid. Veel producten die in Europa nog vrij op de markt
te verkrijgen zijn, moeten in Nederland een toelating hebben. Dit geldt ook voor producten die voorheen onder andere regelgevingen vielen, zoals desinfecterende handgels die ook als biociden worden beschouwd. Nederland heeft hiervoor destijds een
gedifferentieerd handhavingsbeleid opgezet, wat het afgelopen jaar verder door het
bedrijfsleven is uitgevoerd.
Voor de Nederlandse praktijk is van groot belang dat afgeleide toelatingen de komende
jaren mogelijk blijven voor biociden op basis van werkzame stoffen, zolang de Europese
beoordeling nog niet is afgerond. Voor identieke biociden op basis van goedgekeurde
werkzame stoffen gaat - ook in ons land - de procedure gelden voor de ‘toelating van
dezelfde biociden’. Daarvoor is een aparte Uitvoeringsverordening vastgesteld.
Groot discussiepunt in Nederland blijft de scheidslijn tussen reinigings- en desinfectiemiddelen. Met het Kennisnetwerk Biociden was er in 2011 een beslisboom opgesteld om deze scheidslijn beter te definiëren. De Inspectie Leefomgeving en Transport
(ILT) en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) hebben echter begin
2013 een eigen beslisboom via hun website ter beschikking gesteld. In deze beslisboom speelt met name het aanwendingscriterium een grote rol. De NVZ heeft zich
tegen dit vrij subjectieve criterium verzet. In feite bepaalt de inspectie of zij iets een
desinfectiemiddel vinden en laten het dan over aan de rechter om daar een definitief
oordeel over te vellen. In 2013 heeft de NVZ dan ook een aantal keren haar leden bijgestaan bij de gang naar de rechter. In alle gevallen kon de rechter zich vinden in het
aanwendingscriterium en moesten de producten van de markt gehaald worden. Inmiddels heeft deze discussie zich naar Europa verplaatst.
Een ander discussiepunt is de verkoop van biociden aan particulieren. Onder druk van
de Partij voor de Dieren is er een politieke beweging in gang gezet, die de verkoop van
biociden aan particulieren wil beperken. Men ziet dit als ‘een goede tussenstap naar
het uitbannen van het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen door particulieren’. Het
probleem waar we als branche mee geconfronteerd worden is dat alle biociden (of het
nu plaagdierbestrijdingsmiddelen of desinfectiemiddelen zijn) over één kam worden
geschoren. Ten behoeve van de Kamerbehandeling begin 2014 heeft het Platform
Biociden, in samenwerking met onder andere de NVZ, een bondige visie op het particulier gebruik van biociden opgesteld. Zowel deze discussie rondom de particuliere
verkoop, als discussies rondom de duurzaamheid van biociden zullen het komende
jaar veel tijd gaan kosten voor de vereniging.
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Omdat het nog jaren kan duren voordat alle facetten van de Biocidenverordening in
alle Lidstaten zijn doorgevoerd, zal de NVZ in samenwerking met Platform Biociden nog
heel wat lobbywerk moeten verrichten. De verwachting is dat er steeds meer desinfectiemiddelen op de Nederlandse markt geïntroduceerd zullen gaan worden. Dit betekent dat er vanuit het NVZ-bureau veel ondersteuning nodig zal zijn.

Opslag gevaarlijke stoffen

Hoewel in 2013 de noodzaak en behoefte aan PGS 31 is toegenomen, sleepten de discussies rondom de invulling hiervan zich moeizaam voort. De PGS 31 richt zich op
boven- en ondergrondse tankopslag van gevaarlijke chemische vloeistoffen. Het probleem waar veel producerende NVZ-leden mee worstelen is de meeste richtlijnen die
nu voor tankopslag gehanteerd worden niet geschikt zijn voor chemische stoffen en
mengsels. Ze borduren veelal voort op risico’s die te maken hebben met brandbaarheid. Dit leidt ertoe dat veel maatregelen te zwaar kunnen zijn voor bijvoorbeeld watergedragen mengsels, welke voornamelijk in onze branche gebruikt worden. Medio 2013
heeft de NVZ het voortouw genomen om een nieuwe conceptversie te schrijven, waarna het proces vlotter liep. De heer Razenberg is eind 2013 voorzitter geworden van de
PGS 31 werkgroep. Vanuit de NVZ zal er veel druk worden uitgeoefend om nog voor
zomer 2014 de definitieve versie klaar te hebben.
Daarnaast is in eind 2013 begonnen aan wat een grondige revisie moet worden van
de PGS 15 richtlijn, waar de NVZ actief in betrokken is. Deze richtlijn beschrijft de
opslag van verpakte gevaarlijke goederen.

Arbeidsomstandigheden (Arbo)

Het afgelopen jaar heeft de NVZ ook weer tijd besteed aan het onderhouden van goede
contacten met het ministerie SZW en de Inspectie SZW. Hierdoor kan de NVZ haar
leden goed ondersteunen bij inspectiegeschillen. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid
om de SZW te betrekken bij industrie-initiatieven, zoals HOPE en GEIS. Ook dit jaar
heeft de NVZ weer een workshop mogen verzorgen op de jaarlijkse interne bijeenkomst voor inspecteurs.

Veiligheid in een veranderende omgeving
Ledenondersteuning

Het NVZ bureau heeft ook in 2013 weer veel aandacht besteed aan het ondersteunen
van haar leden door middel van cursussen (o.a. over CLP en het Veiligheidsinformatieblad), informatiebijeenkomsten (o.a. over GEIS, het opstellen van een RI&E en DetNet)
en berichtgeving (zoals de NVZ Berichten en de NVZ-Regulatory Update). Hiervan is
door de leden dankbaar gebruik gemaakt.

NVZ ledenwebsite

Op de ledenwebsite van de NVZ is veel informatie te vinden. De informatie over de verschillende wetgevingen waar bedrijven bij het op de markt brengen en produceren van
was- en reinigingsmiddelen in Nederland mee te maken krijgen, is in 2013 volledig herzien. Het onderdeel ‘wet- en regelgeving’ geeft nu voor alle relevante wetgevingen een
introductie over wat de wet voor NVZ-leden betekent en waar de meest recente versie
van de wetstekst te vinden is. Daarnaast is hier veel ondersteuning die vanuit de NVZ
aan leden geboden wordt te vinden:
- Aan de slag met REACH
- Aan de slag met het Veiligheidsinformatieblad
- Aan de slag met CLP
- De NVZ Handleiding Detergentenverordening
- De NVZ Grondstoffenlijst
Ook wordt waar beschikbaar verwezen naar externe ondersteuning, bijvoorbeeld de
ECHA richtsnoeren.

HOPE

De NVZ heeft het afgelopen jaar bij diverse inspectiediensten het HOPE initiatief (Hulp
en Ondersteuning voor Producenten van Eindproducten) onder de aandacht gebracht.
Zij heeft hier veel positieve reacties over ontvangen. Binnen de verschillende werkgroepen van HOPE zijn in 2013 veel vorderingen gemaakt met het ontwikkelen van
hulpmiddelen voor producerende leden.

Risico Inventarisatie en Evaluatie voor stoffen (HOPE-RIE)

Deze HOPE werkgroep heeft in 2013 een concept stappenplan opgesteld voor het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) voor chemische stoffen. Het
20
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opstellen van een RI&E is een verplichting vanuit de Arbeidsomstandighedenwet, waar
Inspectie SZW heeft aangekondigd meer op te handhaven. Het stappenplan van de
werkgroep geeft een praktische invulling voor het op een tijds- en werkbesparende
(doch volledige) manier controleren of er veilig wordt gewerkt met chemische stoffen.
Het stappenplan is in een goedbezochte informatiebijeenkomst gepresenteerd.

Basisveiligheid Chemie: Training en Opleiding (HOPE BVC)

De HOPE-BVC werkgroep is druk bezig met de ontwikkeling van cursusmateriaal waar
leden van de NVZ, NAV en NCV werknemers de beginselen van chemische veiligheid
mee bij kunnen brengen. Inmiddels is vastgesteld welke kennis minimaal nodig is om
de gevaren van chemische stoffen en mengsels te herkennen en waarom bepaalde
maatregelen in acht genomen moeten worden om er veilig mee te kunnen werken.

Vertrouwen en reputatie

Marko Hekkert, hoogleraar ‘Dynamics of Innovation Systems’ aan de Universiteit van

Nielsenbijeenkomst

Op 27 februari werd de jaarlijkse Nielsenbijeenkomst gehouden. In de bijeenkomst
werd aandacht besteed aan een aantal algemene trends in de consumentenmarkt. De
heer Conijn van Nielsen ging in op diverse ontwikkelingen in de markt van was- en reinigingsmiddelen. De bijeenkomst wordt georganiseerd voor leden van NVZ, NCV en
NAV, waarvan er die ochtend zo’n 60 aanwezig waren.

Utrecht beet het spits af. Volgens hem bedenkt in praktijk zelden één iemand een innovatie, maar is het een resultaat van een collectieve activiteit. Om vervolgens succes te
hebben met je innovatie, kun je beter je kennis (en succes) delen, in plaats van alle
informatie voor jezelf houden. Vanuit het publiek kwam de vraag: ‘Welke invloed heeft
marketing op innovaties?’. Hekkert gaf aan dat de marketing van een bedrijf zich vaak

Ledenvergadering

Op 25 april 2013 vond de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging van
Zeepfabrikanten (NVZ), Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) en de Nederlandse
Aerosol Vereniging (NAV) plaats. De verenigingen mochten gezamenlijk ongeveer 140
deelnemers verwelkomen, in het sfeervolle Klooster Cenakel in Kontakt der
Kontinenten in Soesterberg. Na een besloten ledendeel in de ochtend van de afzonderlijke verenigingen, volgde de themabijeenkomst. Het thema dit jaar luidde ‘Voorbij
de horizon’. De sprekers belichtten in hun presentatie, elk op hun eigen manier, de
definitie en het belang van innovatie. Hoe kom je eigenlijk tot een innovatie? En wat
maakt een innovatie lang houdbaar? Op te maken uit de reacties van het publiek was
de informatie bijzonder boeiend en tevens bruikbaar in de praktijk.
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richt op grote consumentengroepen, terwijl innovaties op kleine schaal soms juist heel
belangrijk zijn. Wel heb je uiteindelijk een groot publiek nodig om elkaar te overtuigen
van het belang van een innovatie.

Geert Desmet is docent bij TiasNimbas Business School en lid van de Society of Com-

petitive Intelligence Professionals. Volgens hem is innovatie gestoeld op ‘veranderkracht’. Om te veranderen, moet je excelleren en tegelijk marktconform zijn op andere
disciplines- je kunt tenslotte niet in alles de beste zijn. Verder moet je nooit stilzitten
maar altijd bezig zijn met verbeteren, en moet je business volledig de strategie blijven
volgen. Wees daarin vasthoudend en consequent. Het verkennen van nieuwe mogelijkheden is goed, maar wel binnen de kaders van de bepaalde strategie.

Najaarsvergadering

Tijdens de goedbezochte najaarsvergadering op 14 november 2013 op Landgoed
Zonheuvel in Doorn stond de NVZ kort stil bij de 65e verjaardag van de vereniging. De
heer Sandelowsky van PWC Advisory hield een inleiding over het belang van Strategy
Execution. De heer Borgesius van IOC Loders Corklaan sprak over de mogelijkheden
voor het gebruik van duurzame palmolie in was- en reinigingsmiddelen. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijk dinerbuffet.

Myriam Hendrickx is levensmiddelentechnoloog en algemeen directeur bij Distilleer-

Door het jaar heen is de NVZ op verschillende bijeenkomsten van stakeholders aanwezig geweest om presentaties te houden over actuele onderwerpen uit de was- en reinigingsmiddelenindustrie. Zo is op de inspecteursdag van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid een workshop gegeven over het gebruik van Veiligheidsinformatiebladen in de praktijk, bij de najaarsvergadering van SEPAWA een inleiding
over Biociden in Nederland en bij onze zustervereniging in België een presentatie over
de Europees te implementeren GEIS systematiek. Op deze manier hoopt de NVZ het
kennisniveau van de partners van de industrie verder te verhogen, om zo ook de
samenwerking verder te verbeteren.
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derij Rutte & Zn. Ze is de drijvende kracht achter productinnovaties zoals Organic Vodka en Zeeuwierjenever. In haar presentatie legt ze uit hoe belangrijk het is om het verhaal achter een bedrijf te vertellen. Het verhaal moet wel waar zijn, anders werkt het
niet. Ook is het belangrijk om (letterlijk) een gezicht aan het verhaal te geven. Het
maakt dat mensen zich verbonden gaan voelen met dat verhaal en dus met het bedrijf:
klantenbinding. Aan het einde van haar presentatie, nodigde mevrouw Hendrickx het
publiek uit voor een toepasselijk glaasje ‘Royal Orange likeur’.
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Bomen over…
Maandelijks schrijven de medewerkers van de NVZ een column over zaken die op
dat moment actueel zijn in de markt. Vaak met een kwinkslag, maar altijd met een
serieuze ondertoon. Onderwerpen als veiligheid, nieuwe wet- en regelgeving, duurzaamheid, ze passeren regelmatig de revue. De NVZ positioneert zich hiermee niet
alleen als behartiger van de belangen van de leden, maar ook als kennisdrager en
aanspreekpunt in de keten. De columns zijn in 2013 verschenen in Professioneel
Schoonmaken, één van de bladen voor de professionele schoonmaaksector.

BOMEN

OVER… ZUREN EN BASEN

Als NVZ worden we steeds vaker geconfronteerd met beleidsmakers, inspecteurs
en zogenaamde deskundigen, die zonder blikken of blozen stellen dat zure of basische producten per definitie gevaarlijk zijn en dus producten met een extreme
pH, extreem gevaarlijk zijn. We schrikken daar van, omdat je mag verwachten dat
mensen die zich bezighouden met regelgeving over chemie, op z’n minst beschikken over elementaire chemische kennis. Ook met betrekking tot de pH-waarde
van een product en het gekoppelde gevaar.
Ongetwijfeld weet u wat bedoeld wordt met de pH-waarde van een product: De pHwaarde geeft aan hoe zuur of basisch een waterige oplossing is. Producten met een
pH-waarde onder de 7 zijn zuur (bijvoorbeeld azijn), producten met een pH-waarde
boven de 7 zijn basisch (bijvoorbeeld soda). Een pH-waarde van 7 is neutraal: niet zuur,
niet basisch (bijvoorbeeld water).
Extreme pH
Onder extreme pH verstaan we in de wet- en regelgeving een pH die kleiner is dan 2 of
groter dan 11,5. Maar wat zegt nou zo’n extreme waarde voor het gevaar van een product? Eerlijk gezegd: niet zoveel. Het is een aanwijzing dat een waterig mengsel wellicht gevaarlijk kan zijn. Maar het gevaar wordt niet veroorzaakt door hoe zuur of basis
iets is (wat je uitdrukt in de pH-waarde), maar door hoe lang iets zuur kan blijven of
basisch kan zijn. Anders gezegd: wat is de hoeveelheid aan zure of basische stoffen in
het waterige mengsel. In de chemie druk je dit uit als aciditeit of alkaliteit. Of iets
gevaarlijk is, is dus een combinatie van pH en aciditeit, dan wel alkaliteit.
Kennelijk vindt de regelgever dit te ingewikkeld en deelt producten het liefst alleen
maar in naar pH-waarde. Dus een product met een extreme pH-waarde is voor de wet26
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gever per definitie bijtend. En moet dus ingedeeld en geëtiketteerd worden als een
mengsel dat zeer ernstige brandwonden en oogbeschadigingen veroorzaakt. Als je vervolgens tegen de regelgever zegt dat ze op deze manier een deel van het verhaal missen, krijg je als reactie dat je dan maar moet gaan testen.
Cola en citroensap versus zwavelzuur
Eén blik op onderstaande tabel zou toch ook voor een inspecteur of beleidsmaker voldoende moeten zijn om te begrijpen dat er meer nodig is dan alleen een pH-waarde om
het gevaar van een product vast te stellen. Veel producten die wij dagelijks gebruiken,
zijn ook zuur of alkalisch. Van cola heeft nog nooit iemand brandwonden gekregen en
van een appel vragen we ons ook nooit af of we deze wel veilig kunnen eten. En citroenzuur met zijn pH=1 (wat je ook in je thee doet), is aanmerkelijk minder gevaarlijk dan
accuzuur met pH=1.
pH-waarde
0-2

Betekenis
Zeer sterk zuur

2-4

Sterk zuur

4-6

Zwak zuur

7
8-10

Neutraal
Zwak alkalisch

10-11,5

Sterk alkalisch

11,5-14

Zeer sterk alkalisch

Voorbeeld alledaagse producten
pH=0: zoutzuur
pH=1: accuzuur (zwavelzuur)
pH=1: citroenzuur
pH=1: citroenzuur
pH=1: accuzuur (zwavelzuur)
pH=2: appel; natuurazijn
pH=2,5: cola
pH=3: sinaasappel; sherry
pH=4: bier; tomaten
pH=5: kaas
pH=5-6: huid; handzeep; shampoo
pH=6: zalm; volle melk
pH=7: drinkwater; eieren
pH=8: jenever
pH=10: vloeibare zeep
pH=10,5: textielwasmiddel
pH=11: ammonia
pH=12: soda
pH=14: gootsteenontstopper
pH=14: natronloog

Om vast te stellen wat de relatie tussen pH, aciditeit en alkaliteit en gevaar voor huid
en ogen is, heeft de was- en reinigingsmiddelenindustrie in het verleden een methode
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opgesteld. Dit is de zogenaamde alkali-/zuurreserve methode*. In het kort komt die er
op neer dat je aan een zure oplossing natronloog toevoegt, totdat pH-waarde 7 is bereikt. Naarmate je hiervoor meer natronloog nodig hebt, is de aciditeit hoger en dus het
product gevaarlijker. Zo zal cola maar heel weinig natronloog nodig hebben om tot pHwaarde 7 te komen, maar heb je voor accuzuur heel veel natronloog nodig. Accuzuur
is dus heel gevaarlijk. Omgekeerd voeg je, om de alkaliteit van een basisch product
vast te stellen, zuur toe tot de pH-waarde 7 is bereikt. Vervolgens kan aan de hand van
een eenvoudige berekening (dus zonder testen) worden vastgesteld of een reinigingsmiddel bijtend of irriterend voor de huid is.
Als u deze methode toepast, zult u tot de conclusie komen dat bijvoorbeeld een geconcentreerde reiniger met pH=12, inderdaad irriterend of zelfs bijtend kan zijn. Gaat u dit
product vervolgens verdunnen met water, dan zal blijken dat de pH nog steeds rond de
12 is, maar het product niet langer gevaarlijk is.
De pH-waarde van schoonmaakmiddelen
Voor het verwijderen van vuil worden vaak zure en alkalische reinigingsmiddelen
gebruikt. Deze middelen gaan een reactie aan met de verontreiniging, waardoor deze
oplost of verandert. Of een reinigingsmiddel zuur, neutraal of alkalisch wordt genoemd,
is afhankelijk van de pH-waarde. Hoe en waar een reinigingsmiddel kan worden toegepast, hangt onder meer af van deze pH-waarde.
Functie van zure reinigers
Zure reinigingsmiddelen (bijvoorbeeld schoonmaakazijn, mierenzuur) kunnen kalk en
roest verwijderen. Het is dus ook geen fabeltje dat een roestige spijker weer mooi gaat
glimmen na enige tijd inweken in een glas cola. Hoe sterker het zuur (lagere pH-waarde), hoe sterker deze kalk- en roest verwijderende werking is.
Functie van alkalische reinigers
De belangrijkste eigenschap van alkalische reinigingsmiddelen (bijvoorbeeld zeep,
soda, ammonia) is dat ze vetten verwijderen. Hoe sterker alkalisch (hogere pH-waarde), hoe krachtiger de ontvettende werking is. Alkalische middelen zijn, vanuit de
scheikunde bekeken, de tegenhangers van zuren.

*

J.R. Young e.a. (1988). Classification as corrosive or irritant to skin or preparations containing acidic or alkaline substances without testing on animals; Toxic in Vitro 2(1); page 19-26
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Let op veilig gebruik
Het werken met (sterke) zure en alkalische reinigingsmiddelen brengt risico's met zich
mee.
- Meng nooit reinigingsmiddelen met elkaar. Wanneer u bijvoorbeeld chloorbleekmiddel en een zuur met elkaar mengt, ontstaat het schadelijke chloorgas.
- Het mengen van zure en alkalische reinigers heeft geen nut, want ze heffen elkaars
werking dan op.
- Stoffen met een pH hoger dan 9 en lager dan 5, zijn slecht voor de huid. Ze kunnen
ook allerlei materialen aantasten.
- De pH-waarde zegt niet alles. Lees altijd vóór gebruik het etiket en/of de gebruiksaanwijzing, en volg de gebruiksvoorschriften op.

BOMEN

OVER… ROOD OMRANDE RUITVORMIGE
PICTOGRAMMEN
Op de verpakking van schoonmaakmiddelen kunnen oranje/zwarte gevaarssymbolen voorkomen. Zij laten zien welk gevaar zou kunnen optreden wanneer u het
product op een verkeerde manier gebruikt. Het heeft jaren geduurd om gebruikers te instrueren over wat deze symbolen betekenen en hoe je op basis hier
van veilig met het product kan werken. De komende twee jaar zullen deze symbolen geleidelijk vervangen worden door nieuwe rood omrande ruitvormige pictogrammen. Waarom moet dit nu allemaal weer anders?
Om het gevaar van schoonmaakmiddelen vast te stellen en te laten zien op het etiket,
wordt in de meeste gevallen nog gebruik gemaakt van de zogenaamde preparatenrichtlijn. Dit is specifieke regelgeving die nog stamt uit de jaren ’80. Aan het begin van
de 21e eeuw is echter wereldwijd afgesproken om een indelings- en etiketteringssysteem te ontwikkelen dat in alle landen van de wereld zou moeten gelden. Dit zou niet
alleen de veiligheid, maar ook de handel in chemische producten bevorderen. Hoewel
Europa al een goed en geharmoniseerd systeem had, is men hier spoorslags aan de
slag gegaan om dit nieuwe, zogenaamde Globally Harmonised System (GHS), in te voeren. De invoering is gegaan via een verordening, wat inhoudt dat de regels voor alle lidstaten een directe werking hebben en hetzelfde zijn (dit in tegenstelling tot de oude
richtlijn, die elk land nog op zijn eigen manier kon invullen). Dit is de zogenaamde CLPverordening, waarbij CLP staat voor ‘Classification, Labeling and Packaging’.
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Belang van indeling
Veel wet- en regelgeving is gekoppeld aan de gevaarsindeling van stoffen en mengsels.
Om te beginnen denk je hierbij aan de arboregelgeving: hoe voorkomt u dat uw medewerkers op de werkvloer worden blootgesteld aan de gevaren van als zodanig ingedeelde producten. Daarnaast zijn de regels voor indeling gekoppeld aan de regels voor
opslag, het verlenen van vergunningen en eventuele beperkingen voor het werken met
stoffen. Voor leveranciers is het dus van groot belang om tot een juiste indeling van
stoffen en mengsels te komen. Net als in het oude systeem, is er door de wetgever voor
gekozen om de indeling van een product te baseren op de zogenaamde intrinsieke
gevaren. In praktijk, waar men veelal producten verdund gebruikt, is het risico dat zo’n
gevaar zich daadwerkelijk voordoet, minimaal. Meer over het verschil tussen gevaar en
risico kunt u lezen op de website www.isditproductveilig.nl onder de kop ‘Veilig’.
Etiketteren en communicatie
Aan de gevaarsindeling is een communicatiesysteem gekoppeld: het etiket. Dit etiket
op de verpakking van een chemisch product het belangrijkste communicatie instrument tussen de leverancier van een gevaarlijke stof en of mengsel. In de CLP-verordening is de gevaarsinformatie zoals pictogrammen, gevarenaanduidingen, signaalwoorden en veiligheidsaanbevelingen gestandaardiseerd. Hierbij zijn de regels voor het toekennen van deze informatie door de verordening voorgeschreven. In het kader kunt u
zien hoe de nieuwe symbolen eruit gaan zien.
Gevolgen
De nieuwe regels voor indeling en etikettering gelden vanaf 1 december 2010 voor
stoffen. Uiterlijk op 1 juni 2015 moeten ook mengsels worden ingedeeld volgens de
nieuwe verordening. Een operatie met grote gevolgen voor het bedrijfsleven: het is niet
alleen een simpele aanpassing van het etiket. ‘Onder de motorkap’ zit er een heel ander indelingssysteem. Dit betekent dat de leveranciers per product opnieuw moeten
kijken wat de gevaarseigenschappen zijn en op welke manier die moeten worden vertaald naar de gevaarsinformatie op het etiket. Daarnaast is in de nieuwe regelgeving
veel beter omschreven wat de verantwoordelijkheden zijn die ieder in de gebruikersketen heeft.
Ongetwijfeld komt u producten tegen die nu niet als gevaarlijk zijn ingedeeld, maar dat na
1 juni 2015 door de nieuwe regels wél zijn. Dit komt bijvoorbeeld omdat de grenzen voor
ontvlambaarheid, toxiciteit en, met name, bijtend voor de huid en/of ogen zijn veranderd.
Ook wordt er een symbool geïntroduceerd dat waarschuwt voor gezondheidseffecten op
lange termijn. Daarnaast veranderen veel van de bekende waarschuwingszinnen.
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Acties voor schoonmaakbedrijven
1. Een werkgever wordt geacht zijn medewerkers tijdig, juist en volledig te informeren
over dit nieuwe systeem. Houdt er dus rekening mee dat u hier veel tijd aan kwijt
bent. Immers, het heeft jaren geduurd voordat het vorige systeem in de praktijk
goed werd begrepen en gebruikt.
2. Omdat meer producten als gevaarlijk worden ingedeeld, kan dit bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de opslag van uw producten. Houdt hier tijdig rekening mee, in
verband met onder andere uw eventuele vergunningen.
3. Indien u zelf producten door derden laat maken en onder uw naam op de markt
brengt, let er dan op dat de CLP-verordening voor elke schakel in de keten een
groot aantal wettelijke verplichtingen oplegt. Denk hierbij aan de bewaarplicht voor
het dossier en de aanmelding van het product bij het Nationaal Vergiftigingen
Informatie Centrum (NVIC). Laat u hier dan ook tijdig over informeren.

BOMEN

OVER… BLOOTSTELLING AAN SCHOONMAAKMIDDELEN
Hoe veilig zijn schoonmaakmiddelen? Een vraag waar regelmatig over gediscussieerd wordt. Bij het beantwoorden laat men zich, veelal ten onrechte, leiden
door het intrinsieke gevaar dat op het etiket van een schoonmaakmiddel
beschreven staat. De vraag of een product veilig is zou eigenlijk moeten luiden:
is de kans dat er een gevaarlijke situatie met dit product ontstaat klein genoeg?
Of anders gezegd: is het risico aanvaardbaar? Het antwoord is ja, maar dan moet
u er zelf wel aan mee willen werken.
Het komt nogal eens voor dat schoonmakers het gevoel hebben dat het werken met
bepaalde producten niet veilig is, vooral in die situaties waarop zij moeten werken met
als gevaarlijk ingedeelde producten. Dit gevoel van onveiligheid komt dan tot stand
door de manier waarop zij de kans en de ernst van het gevaar waarnemen. Deze gevoelens zijn niet altijd reëel. Zo kan een schoonmaker zich in een busje heel veilig op de
weg voelen omdat hij een goede chauffeur is en daarbij de risico’s dat ander dat niet
is geheel uitsluit. Maar eenmaal aan het schoonmaken kan die zelfde schoonmaker
het gevoel hebben dat zijn gezondheid door het middel wel eens bedreigt zou kunnen
worden. Hij voelt zich niet veilig omdat er in een reinigingsmiddel allerlei chemische
stoffen zitten met ernstige gevaren voor de gezondheid. De schoonmaker denkt al snel
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dat hij ook voor 100% aan de gevaren van de stoffen wordt blootgesteld, met andere
woorden het risico is gelijk aan het gevaar. In praktijk echter, is de blootstelling heel
wat lager dan die 100% en daarmee is het risico meestal er gering.

gingsmiddel bestaat uit meerdere stoffen. De leverancier van het reinigingsmiddel
gebruikt deze individuele beoordelingen om vervolgens eindproducten te beoordelen
en verwerkt in het Vib.

De aanvaarbaarheid van het risico.
Maar ook al is het risico in praktijk minimaal: om de beleving/gevoelens van schoonmakers kunnen we niet heen. Hoe klein een risico ook mag zijn, de vraag of iemand
ze aanvaard, heeft alles te maken met een aantal factoren zoals 1) Wat men er voor
terug krijgt. Als het iets oplevert, wordt het risico eerder geaccepteerd dan dat als het
hem weinig oplevert. 2) Of het risico vrijwillig is of niet. De blootstelling ten gevolge van
eigen werkzaamheden worden eerder geaccepteerd dan dat men blootgesteld wordt
ten gevolge van werkzaamheden van derden. 3) Het gevoel van controle. Als men zelf
invloed heeft op de blootstelling aan een gevaar optreedt, is het risico meer aanvaardbaar en tenslotte 4)De beheersbaarheid van gevolgen. Als men mogelijkheden
heeft om zich te beschermen tegen het risico (denk aan de veiligheidsschoenen), dan
wordt het risico eerder als aanvaardbaar beschouwd. Als men bij schoonmaken alleen
voor het nul-risico wil gaan heeft men slechts de keuze wel of niet schoonmaken. Maar
dit principe geldt eigenlijk voor alle handelingen die mensen verrichten.

De volgende stap
De afnemer mag erop vertrouwen dat zijn leveranciers de veiligheidsbeoordelingen
gemaakt hebben, maar hij wordt wel geacht om de informatie uit het Vib te controleren. En zelf vast te stellen of er in de praktijk inderdaad op voorgeschreven wijze met
het product gewerkt wordt of kan worden. Het Vib gaat bijvoorbeeld altijd uit van het
onverdunde product. Zo is het bijvoorbeeld nodig om bij het maken van een verdunning
handschoenen te dragen. Maar bij het werken met het verdunde product is het risico
zo klein geworden dat het gebruik van handschoenen waarschijnlijk niet meer nodig is.
Helaas blijkt in de praktijk dat dit soort informatie voor veel werkgevers lastig uit het
Vib te halen is. De NVZ werkt daarom als branchevereniging aan een systeem om op
eenvoudige wijze de essentiële informatie door te geven aan haar afnemers. Hiertoe
zijn we in gesprek met onder andere de RAS, OSB en de Inspectie Sociale Zaken (de
vroegere Arbeidsinspectie). In het volgende nummer van PS hopen we u hierover meer
te kunnen vertellen.

De veiligheid van schoonmaakmiddelen
In schoonmaakmiddelen kunnen stoffen zitten die schadelijk kunnen zijn voor de
gezondheid. De REACH-verordening verplicht de fabrikanten van deze middelen ervoor
te zorgen dat producten waarin deze stoffen verwerkt zitten veilig zijn. Alleen als dat
aangetoond kan worden mogen producten op de markt gebracht worden. Bij de beoordeling van de veiligheid van een product houdt de leverancier ook rekening met hoe
ermee gewerkt wordt en of er mogelijkheden zijn om de blootstelling te minimaliseren.
Schoonmaakmiddelen die op de markt gebracht worden zijn dus veilig om mee te werken, er vanuit gaande dat de werkgever en de schoonmaker zich houden aan de veiligheidsinstructies die door de leverancier worden voorgeschreven. Deze instructies
staan in het Veiligheidsinformatieblad (Vib). De werkgever hoort deze te vertalen in
werkplek instructies.

BOMEN

OVER…

ARBO

VERSUS

REACH

In het vorige nummer hebben we het gehad over hoe veilig schoonmaakmiddelen
zijn. We hebben toen vooral stilgestaan bij de manier waarop je aan de middelen
blootgesteld wordt. Ook hebben we uitgelegd dat volgens REACH alleen veilige
producten op de markt gebracht mogen worden, dat de fabrikanten dat dienen
vast te stellen en hoe ze dat doen. In principe zal dus een eindgebruiker alleen
maar hoeven aan te tonen dat hij binnen de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant werkt, om te voldoen aan de Arbowet met betrekking tot chemische veiligheid. Maar hoe werkt dit nu in de praktijk?

Communicatie in de keten
Het zal duidelijk zijn dat leveranciers van schoonmaakmiddelen pas goed een veiligheidsbeoordeling kunnen maken wanneer helder is hoe hun klanten deze gebruiken.
Dit is in het verleden, in samenwerking met onder andere OSB, al eens in kaart
gebracht. Vervolgens is deze informatie teruggekoppeld aan de grondstofleveranciers,
die in het kader van REACH per stof een veiligheidsbeoordeling maken. Een reini-

In de Arbowet is de algemene verplichting van een werkgever vastgesteld, dat werknemers veilig en gezond moeten kunnen werken. 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 met de
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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. Hoofdstuk 4 van dit besluit beschrijft de
voorschriften voor het vaststellen van veilig gebruik van gevaarlijke stoffen. Onder
‘gevaarlijke stoffen’ wordt 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.’ Dit betekent dus dat als er uitsluitend met mengsels gewerkt wordt, een RI&E
uitgevoerd moet worden voor de gevaarlijke eigenschappen van het mengsel. Kort
samengevat betekent het Arbobesluit dat een werkgever:
- Moet inventariseren welke gevaarlijke stoffen en/of mengsels gebruikt worden in het
bedrijf en de risico’s die daaraan verbonden zijn;
- In het kader van de RI&E moet vaststellen of binnen de gebruiksomstandigheden
van zijn werknemers de blootstelling aan deze stoffen en/of mengsels veilig is;
- Moet vaststellen of er eventueel doeltreffende maatregelen nodig zijn om die blootstelling te voorkomen zijn, of te verminderen; en
- Preventieve maatregelen moet treffen 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.
Veel van de informatie die hier gevraagd wordt, is te halen uit het, vaak voor een werkgever moeilijk te lezen, Veiligheidsinformatieblad (Vib).

al verteld dat de leveranciers de manieren waarop hun producten in de praktijk gebruikt worden, mee hebben genomen bij de veiligheidsbeoordeling van het product.
Dit betekent voor u als afnemer dat u moet controleren of in uw onderneming daadwerkelijk binnen de gestelde gebruiksvoorwaarden van deze beoordeling gewerkt wordt.
Als dit het geval is, is de NVZ van mening dat er geen additionele stappen nodig zijn voor
uw veiligheidsbeoordeling, zoals bijvoorbeeld het gebruik van Stoffenmanager.
Generiek blootstellingsinformatieblad (GEIS) als resultaat van REACH
In het kader van REACH is er een efficiënt systeem ontwikkeld om de communicatie
tussen grondstofleveranciers en formuleerders te ondersteunen. De NVZ is met haar
Europese koepelorganisatie AISE druk bezig om ook de communicatie tussen formuleerder en afnemer met betrekking tot gebruiksveiligheid van producten te verbeteren.
De door de NVZ/AISE voorgestelde oplossing is het Generiek Blootstellingsinformatieblad (Generic Exposure Information Sheet, oftewel GEIS). De bedoeling is dat deze
GEIS een bijlage wordt bij het veiligheidsinformatieblad, waarbij op een voor de afnemer eenvoudige en gestandaardiseerde manier de resultaten van de veiligheidsbeoordeling wordt doorgegeven. In het kader kunt u vinden welke informatie in een GEIS zoal
te vinden is. De NVZ legt momenteel de laatste hand aan de begeleidende documenten bij GEIS, zowel voor de formuleerder die ze moet opstellen, als voor de afnemer, die
ze moet gebruiken.
- Titel van de gestandaardiseerde gebruiken van het product (bijvoorbeeld het
verdunnen van een product, het werken met verdunnning, trigger-spuiten);
- De relevante beschrijving van het product en zijn gebruik;
- De kenmerken van het product;
- Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het milieu;
- Gebruiksvoorwaarden (zoals de maximale duur van de handelingen);
- Risico-reducerende maatregelen (zoals of en zo ja welk type handschoenen
gebruikt moeten worden); en
- Algemene gedragsregels tijdens de werkzaamheden.

Arbobesluit in de praktijk
Hoewel de hierboven in het Arbobesluit geschetste procedure eenduidig lijkt, zitten er
in de praktijk aan de uitvoering ervan nogal wat haken en ogen. Zo is er bijvoorbeeld
veel discussie met inspecteurs die vinden dat je in de inventarisatiefase de schoonmaakmiddelen op basis van het Vib helemaal moet uitsplitsen naar zijn oorspronkelijke ingrediënten. Vervolgens zou er dan per stof een beoordeling moeten worden
gemaakt. In de Arboregelgeving staat nergens dat mengsels uitgesplitst moeten worden, en de NVZ is dan ook van mening dat het voldoende is om in de inventarisatie
alleen de middelen zoals die worden ingekocht, mee te nemen en deze te beoordelen
op hun veiligheid. Met betrekking tot de beoordeling van de veiligheid is het van belang
om te weten hoe de producten in de praktijk gebruikt worden. In het vorige nummer is

Mocht u na het lezen van de GEIS van een product tot de conclusie komen dat dit product in uw onderneming niet binnen deze kaders gebruikt wordt (u werkt er bijvoorbeeld langer mee dan voorgeschreven), moet u dit melden aan uw leverancier. Dit
gebruik kan dan in het REACH-proces meegenomen worden in de voorgeschreven veiligheidsbeoordelingen. Een alternatief is dat u zelf op basis van de samenstelling van
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het product (zoals vermeld in rubriek 3 van het Vib) aan de slag gaat om het veilig
gebruik op stof-niveau te beoordelen. Hiervoor zijn verschillende computerprogramma’s te gebruiken, waaronder Stoffenmanager.
Er zitten echter nogal wat haken en ogen aan deze eigen beoordeling, omdat deze
computerprogramma’s voor een juiste beoordeling vaak veel meer gegevens nodig
hebben dan verplicht in het Vib vermeldt worden. Daarnaast kost het bij elkaar zoeken
en invoeren van deze data veel tijd. Tenslotte dient u volgens REACH de resultaten van
uw beoordeling te rapporteren aan het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA).
Met GEIS verwacht de NVZ dat de afnemer op termijn op een duidelijke en eenvoudige wijze en zonder onnodig hoge extra kosten aan zijn Arboverplichtingen kan voldoen.
Wordt zonder meer vervolgd.

BOMEN

OVER... HET BELANG VAN BIOCIDEN

Als we het over biociden hebben krijgen al snel veel mensen de kriebels. Die kriebels komen niet zozeer van de middelen, want die moeten juist de organismen die
dit gekriebel veroorzaken bestrijden en ervoor zorgen dat ze geen schade kunnen
veroorzaken. Nee, dit gekriebel wordt meer veroorzaakt door de negatieve publiciteit die deze middelen veelal genieten. In een rechtszaak werd zelfs gezegd dat
met het verwijderen van een groene aanslag in een watertank de bakermat van
leven (lees: een biofilm) werd gedood. Hier tegenover staat dat vrijwel iedereen
zich bewust is van het belang van een goede hygiëne. En om die te bereiken zijn
juist deze biociden van zeer groot belang. Tijd dus om over dit dilemma eens wat
verder te bomen.
Meer nog dan medicijnen, heeft een goede hygiëne bijgedragen tot een hogere levensverwachting en welzijn van de mens. Het begrip zelf is nogal vaag. Wat is een goede
hygiëne? Bij goede hygiëne is het aantal micro-organismen teruggedrongen tot een
aanvaardbaar niveau. Meestal volstaat een goede schoonmaakbeurt, maar er zijn ook
situaties waarin oppervlakken na het reinigen en naspoelen nog steeds een te hoog
niveau aan micro-organismen bevatten om daadwerkelijk veilig te zijn voor specifieke
situaties: denk aan mensen met een lage weerstand in bijvoorbeeld zieken- of verzorgingshuizen. In deze gevallen is desinfectie niet alleen nodig, maar kan zelfs van
levensbelang zijn.
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Wat is desinfectie?
Desinfecteren is dan ook een zodanige ontsmetting dat het aantal micro-organismen
wordt teruggedrongen tot acceptabele waarden. Wat ‘acceptabel’ is, verschilt per situatie. In de wetgeving zijn hiervoor diverse situaties normen vastgelegd waaraan desinfectiemiddelen minimaal moeten voldoen. Desinfectiemiddelen behoren tot de biociden. Het zijn middelen die één of meer stoffen bevatten en bestemd zijn om een
schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken en in ieder
geval de effecten daarvan te voorkomen.
Het belang van desinfectiemiddelen in de gezondheidszorg
Door desinfectiemiddelen op de juiste manier toe te passen, kunnen besmettingen
door micro-organismen van apparatuur, patiënten en medewerkers worden voorkomen. Hier geldt letterlijk: voorkomen is altijd beter dan genezen. Dat dit voorkomen
uiterst belangrijk is, blijkt alleen al uit het feit dat micro-organismen steeds beter
bestand zijn tegen antibiotica (toenemende resistentie). Ongetwijfeld zijn de problemen bekend met de MRSA-bacterie, die soms leidt tot sluiting van een ziekenhuisafdeling totdat alles weer ontsmet is. Infecties met resistente bacteriën vormen een
enorme belasting voor de patiënt en zijn een belangrijke kostenpost voor de gezondheidszorg. Veelal hadden deze gevallen met goed schoonmaken en desinfectie voorkomen kunnen worden.
Het belang van desinfectiemiddelen voor de veeteeltsector
In Nederland hebben we te maken met intensieve veehouderij. Dit betekent dat er veel
dieren worden gehouden op een klein oppervlak. Door de intensieve veehouderij is de
kans dat er een dierziekte epidemisch uitbreekt groter. Het is daarom erg belangrijk
om bijvoorbeeld dierverblijfplaatsen, veetransportwagens en marktterreinen goed te
reinigen en te ontsmetten. Desinfectiemiddelen worden preventief gebruikt (ter bevordering van de hygiëne), maar uiteraard ook bij calamiteiten (bestrijding van dierziekten,
zoals recente epidemieën van klassieke vogelpest, mond- en klauwzeer (MKZ) en varkenspest). Als er geen, of onvoldoende verschillende, desinfectiemiddelen op de
Nederlandse markt zijn, wordt het (preventief) bestrijden van dierziekten veel moeilijker. Bovendien is er bij dierziekten sprake van dierenleed en hebben de ruimingen
vaak grote emotionele gevolgen voor boeren. Kortom het voorkómen van dierziekten
door goede reiniging en ontsmetting is veel goedkoper en voorkomt dierenleed.
Wet- en regelgeving
Hier boven zijn slechts twee situaties vermeld waarbij niet alleen het grote maatschappelijke en economisch belang van desinfectiemiddelen wordt geïllustreerd. Er
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zijn nog talloze voorbeelden te vermelden waar niet alleen deze middelen, maar ook
andere biociden zoals conserveringsmiddelen een grote rol spelen.
Juist omdat deze middelen zo belangrijk zijn, is er al in de jaren ‘90 in Nederland wetgeving ontstaan die erop toe moet zien dat de gebruikte middelen goed werken. Er zijn
daarvoor diverse testen ontworpen die de werkbaarheid en veiligheid voor mens en
milieu toetsen. Als de middelen aan alle eisen voldoen krijgen de middelen een toelating van de Minister en mogen ze voor datgene voor waar ze zijn toegelaten gebruikt
worden. Deze toegelaten middelen zijn te herkennen aan een N-nummer.
Maar het lijkt erop dat met de komst van wetgeving het belang van biociden steeds verder achterop is geraakt. Diegenen die als buitenstaanders de nationale en Europese
discussies over biociden hebben gevolgd, kunnen zich niet aan de indruk onttrekken
dat ambtenaren en politici zich vooral hebben beijverd om deze middelen zoveel mogelijk van de markt te halen en in zoverre dat niet lukte, ze het in ieder geval zo lastig
mogelijk te maken. Onder het mom van Europese harmonisatie werd in 1998 de
Biocidenrichtlijn in het leven geroepen. De Richtlijn was in zoverre een fiasco, dat er
nooit van enige harmonisatie sprake van. Daar tegenover staat dat zij wel met al haar
regeltjes in korte tijd heel veel potentiële actieve stoffen en daarmee producten van de
markt heeft weten te weren. Zo is bijvoorbeeld het conserveren van een afwasmiddel
met natriumbenzoaat niet langer mogelijk, terwijl deze stof gewoon veilig in voedingsmiddelen gebruikt kan en mag worden.
Biocidenverordening
Het fiasco van de Richtlijn noodzaakte de Lidstaten en het Europees Parlement nog
eens opnieuw uitvoerig over biociden te gaan bakkeleien. En ook opnieuw ging het uitsluitend over de veiligheid en of vooral hoe maak je het zo moeilijk mogelijk om op de
markt te komen. Over het resultaat kan men tevreden zijn. Op 1 september jl. is de
nieuwe Biocidenverordening van kracht geworden en vervangt daarmee de oude Richtlijn. Deze Verordening is inderdaad vele malen complexer en moeilijker uitvoerbaar
geworden dan de oude Richtlijn. Ongetwijfeld gaat het de Lidstaten hiermee lukken om
veel middelen en kleine ondernemingen die zich hiermee bezig houden van de markt
te pesten. Voor de eindgebruiker betekent dit een kleiner pallet aan middelen om uit
te kiezen, waardoor maatwerk lastiger wordt. Ook zullen de toenemende administratieve lasten zichtbaar worden in de prijs. Ook dit komt de eindgebruiker niet ten goede.
Worden we dus allemaal beter van de nieuwe biocidenverordening? Wij betwijfelen het.
Immers, de vraag of mens en milieu een risico lopen door het gebruik van bijvoorbeeld
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desinfectiemiddelen kan met NEE beantwoord worden. Ook al is aan elk gebruik een
risico verbonden, door een goed gebruik en met de juiste voorzorgsmaatregelen is de
kans dat er iets mis gaat heel erg klein. De risico’s die er zijn met het niet gebruiken
van deze middelen zijn ons inziens vele, maar dan ook vele malen groter.

BOMEN

OVER... GROENER DAN GROEN

Als we het in de schoonmaakwereld over duurzaamheid hebben, dan worden de
drie P’s (People, Planet en Profit) al snel samengevat tot de P van Product en wel
het reinigingsmiddel. Dit product moet milieuvriendelijk zijn en het liefst nog groener dan groen. Maar bestaan er wel milieuvriendelijke reinigingsmiddelen?
Zo nu en dan lezen wij de advertenties van aanbieders van reinigingsmiddelen waarbij
de claims ons verbazen. De suggestie wordt gewekt dat je van hun producten geen
pukkels krijgt of dat hun producten wel volledig biologisch afbreekbaar en dus milieuvriendelijk zijn. Maar milieuvriendelijke middelen bestaan niet en geloof ons, geen
enkel vis, watervlo of alg vindt het een gebaar van vriendelijkheid wanneer hij een portie reinigingsmiddelen aangeboden krijgt, hoe groen dit middel dan ook moge zijn.
Veiligheid voor mens en milieu
In deze rubriek ‘bomen over’ hebben we afgelopen jaren regelmatig aandacht besteed
aan REACH en de Detergentenverordening. REACH bepaalt dat alle mengsels (reinigingsmiddelen) die op de markt gebracht worden veilig voor mens en milieu moeten
zijn voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn. En die veiligheid beperkt zich niet tot
een claim, maar daar ligt een risicobeoordeling aan ten grondslag van alle stoffen die
in het mengsel aanwezig zijn. Mochten werknemers toch pukkels van middelen krijgen
dan komt het omdat men zich niet gehouden heeft aan de voorgeschreven toepassingsgebieden of veiligheidsinstructies zoals deze in het Veiligheidsinformatieblad
beschreven staan.

komt is een belasting, die voor de natuur een inspanning vergt om op te ruimen. Dus
tenzij je wil aangeven dat door jou product (bijvoorbeeld omdat het veel fosfaat bevat)
de algen sneller gaan groeien en het water groen wordt, is het antwoord ‘neen’.
Duurzaamheid
Een vervolgvraag is dan hoe zit het met de duurzaamheid van producten? Is er een
onderscheid te maken? Het antwoord hier op is ‘ja’. Het ene product kan wel degelijk
duurzamer zijn dan het andere product. De sleutel om dit vast te stellen ligt bij een vijfde P en wel de P van Performance. Hoe gedraagt het reinigingsmiddel zich van de wieg
tot het graf. Een van de sleutels om dit vast te stellen is de zogenaamde levenscyclusanalyse (lca). Om te beginnen moet een reiniger efficiënt zijn voor de te verwijderen
vervuiling. Als het middel niet werkt, dan is het middel sowieso een overbodige belasting van het milieu. Daarnaast moet er gekeken worden naar de energiebelasting gedurende het hele proces. Hoe moet het gebruikt worden, hoe vaak moet het gebruikt worden etc. Ook elementen als verpakking, transport en het al dan niet doseren via systemen die overdosering tegengaan spelen een rol. Veel lca’s wijzen erop dat juist in de
gebruiksfase vaak veel milieuwinst te halen valt.
Wat de wieg betreft is het aan de leveranciers om zo duurzaam mogelijk te zijn. Zij
moeten niet alleen kijken naar de samenstelling van het product, maar ook naar de
herkomst van grondstoffen, hoe zit het met de productiewijze van het middel en vooral hoe zit het met de totale milieubalans van een middel. Tenslotte moet er ook rekening gehouden met de eerste drie P’s van duurzaamheid. Om vast te stellen of bedrijven daadwerkelijk duurzaam opereren is door de reinigingsmiddelenindustrie de zogenaamde Charter voor Duurzaam Schoonmaken ontwikkeld. Het Charter gaat verder
dan alleen milieucriteria voor (bepaalde) producten maar zegt iets over hoe duurzaam
een onderneming werkt bij de samenstelling van en communiceert over al zijn producten. Bedrijven die hieraan voldoen mogen het logo op hun producten voeren.
Terzijde: ook schoonmaakbedrijven kunnen zich aansluiten bij het Charter.

De Detergentenverordening regelt dat alle gebruikte oppervlakte actieve stoffen ook
nog eens volledig biologisch afbreekbaar moeten zijn. Kortom indien een leverancier
en de afnemer zich beiden aan de spelregels houden dan kan geconcludeerd worden
dat het met de veiligheid voor mens en milieu wel goed zit. Maar of je producten daadwerkelijk groen mag noemen? Alles wat van nature niet in het oppervlakte water voor-

Groene grondstoffen
In relatie tot duurzaamheid zijn ‘groene (biobased) grondstoffen’ een hot-item in de
media. Talloze branches hebben zich hier de laatste tijd op gestort en er wordt dan ook
veel over gediscussieerd. Voor de leveranciers van reinigingsmiddelen is dit echter
niets nieuws. Al jaren wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van groene grondstoffen.
Maar ook het gebruik van groene grondstoffen heeft, zoals iedereen inmiddels weet,
zijn keerzijde. Bekend voorbeeld is de discussie rondom de biodiesel. Het merendeel
van biodiesel is gebaseerd op landbouwgewassen. De intensieve bebouwing ten
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behoeve van biodiesel creëert niet alleen voedselschaarste, maar leidt ook tot ontbossing.
De reinigingsmiddellenindustrie kent soortgelijke discussies over bijvoorbeeld de palmolie die gebruikt worden voor de productie van groene oppervlakte actieve stoffen in
haar producten. De toenemende vraag heeft geleid tot de verwoesting van hele regenwouden. De herkomst van de groene grondstoffen is dan ook een belangrijk element
geworden. En zo is in 2004 is de Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO) opgericht.
Met een goed beheer van bestaande plantages kan voorkomen worden dat nog meer
regenwoud verloren gaat. De RSPO hoopt dit te kunnen bewerkstelligen. Ook leden van
de NVZ zijn actief in dit platform. Zij houden bij de samenstelling van hun producten
meer en meer rekening met de herkomst van grondstoffen en of deze inderdaad ook
duurzaam zijn.
Tenslotte mag het duidelijk zijn dat ‘groene grondstoffen’ niet per definitie veiliger zijn.
Denk bijvoorbeeld aan sinasappelolie, in de chemische industrie beter bekend als
limoneen. Deze grondstof is bijvoorbeeld gevaarlijk voor het milieu en ook sensibiliserend. Dat laatste geldt overigens voor veel ingrediënten uit ‘de natuur’.
We kunnen dus stellen dat veiligheid en duurzaamheid geen statische waarden zijn,
maar een voortdurende zoektocht naar nieuwe inzichten en nieuwe bronnen, om zo
het productieproces en onze producten steeds veiliger en duurzamer te maken. Wat
vandaag duurzaam lijkt, kan met de inzichten van morgen helemaal niet zo duurzaam
blijken te zijn.
Meer informatie over Duurzame Palmolie vindt u op
www.taskforceduurzamepalmolie.nl
Meer informatie over veilig en duurzaam schoonmaken vindt u op www.nvz.nl en
www.isditproductveilig.nl
Meer informatie over het Charter vindt u op www.sustainable-cleaning.com
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BOMEN

OVER... HET

DETERGENT NETWERK

Stel dat er op een fles handafwasmiddel een pictogram zou staan dat zegt dat
het product bijtend is en dat de gebruiker een veiligheidsbril en handschoenen
moet dragen. Tegelijkertijd leest diezelfde gebruiker op de voorkant van de fles
dat het product zacht is voor de handen. Waarschijnlijk begrijpt de gebruiker er
helemaal niets van. En al helemaal niet als hij op een fles gootsteenontstopper
hetzelfde pictogram aantreft… In deze Bomen over… alles over het hoe en waarom van deze conflicterende regelgeving en de oplossing die de industrie bedacht
heeft.
Vanaf juni 2015 moeten alle reinigingsmiddelen worden ingedeeld volgens de regels
van de Europese CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging). Deze verordening is de Europese vertaling van het Global Harmonisation System (GHS) wat tot
doel heeft om overal in de wereld chemische producten op dezelfde wijze in te delen.
In het verleden was het zo dat het regelmatig voorkwam dat producten die in Europa
bijvoorbeeld als schadelijk werden ingedeeld, in China als niet-gevaarlijk werden
gezien en tegelijkertijd in de USA als toxisch werden behandeld. In GHS zijn nu voor
elke regio de indelingscriteria gelijk getrokken. Tegelijkertijd is er ook een nieuw communicatiesysteem ontwikkeld met nieuwe ruitvormige roodomrande pictogrammen,
gevarenaanduidingen (H-zinnen) en veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen). Deze pictogrammen en zinnen gaan dus in de komende jaren de bekende oranje gevaarssymbolen en de R- en S-zinnen vervangen.
Strengere regels
Met de CLP-verordening zijn de regels voor het indelen aanzienlijk verzwaard. Zo worden
met het nieuwe systeem niet alleen meer gevaren beschreven, maar zijn ook de criteria
voor indeling van stoffen en mengsels aangescherpt. Er zullen dus veel producten straks een ruitvormige roodomrande pictogram krijgen die nu niet zijn ingedeeld. Terwijl de
producten absoluut niet veranderd of gevaarlijker geworden zijn.Vooral de criteria voor
het indelen van mengsels voor het gevaar bijtend zijn erg streng geworden. Dit heeft te
maken met het principe van GHS. In dit systeem ga je eerst je kijken of er testdata
beschikbaar zijn. Heb je deze data, dan deel je het mengsel op basis hiervan in. Heb je
géén data, dan kijk je of je data hebt van soortgelijke mengsels. Zo ja, dan is het mogelijk om het mengsel met de hulp van een deskundige op een juiste wijze in te delen.
Beschik je echter niet over data van soortgelijk mengsels of ontbreekt de nodige deskundigheid dan moet je het mengsel indelen op basis van een rekenmethode, waarbij
je de bijdrage van elke bijtende component moet optellen.
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In het nieuwe systeem echter, is de grens waarbij je moet indelen aanzienlijk verlaagd:
kregen producten op basis van het oude systeem pas het symbool bijtend als 10% of
meer van de samenstelling uit bijtende stoffen bestond, in het nieuwe systeem is die
grens 3% geworden. Daarnaast moeten ook alle producten die een extreme pH hebben
(dat wil zeggen producten met een pH ≤ 2 of ≥ 11,5) als bijtend worden ingedeeld.
Nog voordat de CLP-verordening een feit was, heeft de NVZ de overheid erop gewezen
dat de nieuwe rekenregels te zwaar zijn. Zij zagen het probleem echter niet en kwamen
met het argument dat er mogelijkheden genoeg zijn om oude testdata te gebruiken.
Helaas zijn die er niet: als sinds de jaren 80 worden er geen dierproeven meer uitgevoerd op reinigingsmiddelen. Hoe nu verder? Immers, over-etikettering leidt niet alleen
tot verwarring bij gebruikers, maar kan ook verkeerd gebruik in de hand werken met
als gevolg meer ongelukken. Daarnaast kan (een al dan niet ten onrechte) zwaardere
indeling van een product tot verlies van marktaandeel leiden.

De reinigingsmiddelenindustrie hoopt met DetNet een voor iedereen betaalbare oplossing te bieden die tot de juiste indeling van producten komt waardoor verwarring, verkeerd gebruik en uiteindelijk ongelukken bij de gebruikers wordt voorkomen. Via
www.det-net.eu kunt u meer informatie krijgen. Hier is ook een Nederlandstalige brochure beschikbaar. Mocht u desondanks vragen hebben kunt u natuurlijk ook contact
opnemen met de NVZ.
Meer info:
- www.det-net.eu
- www.nvz.nl
- http://echa.europa.eu/regulations
- http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/classification/

Alternatieve testmethoden
Testen op dieren is geen optie: dat wil onze industrie niet en daarbij, het is wettelijk niet
toegestaan. Daarom heeft de Europese branchevereniging A.I.S.E. hard gewerkt aan
alternatieve, zogenaamde in-vitro testmethodes, waarbij gebruikt gemaakt wordt van
dierlijk weefsel zonder daarbij te testen op levende dieren. Bijvoorbeeld door het
gebruik van slachtafval (zoals kippenogen). Na jaren van wetenschappelijk onderzoek
is het gelukt een aantal methodes te vinden die geschikt zijn om vast te stellen of reinigingsmiddelen al dan niet bijtend zijn. Omdat er heel veel verschillende formuleringen zijn en deze regelmatig veranderen, is het testen van elke afzonderlijke formulering te kostbaar, vooral voor het MKB. Om deze reden is door de reinigingsmiddelenindustrie besloten om met behulp van deze testmethoden een grote database aan te
leggen van referentieformuleringen die gebruikt kunnen worden om tot de juiste indeling te komen. Deze database wordt nog eens verstrekt met de ongevallenstatistiek
over reinigingsmiddelen van vergiftigingen centra. En uit deze statistieken wordt al snel
duidelijk dat reinigingsmiddelen niet bijtend zijn.
Detergent Netwerk (DetNet)
Deze grote database is op 3 december 2013 van start gegaan en heeft als naam
DetNet (wat staat voor Detergent Network) meegekregen. Bedrijven die lid zijn van
DetNet kunnen tegen betaling gebruik maken van de door de A.I.S.E. samengestelde
database. Het goed met de referentieformuleringen om kunnen gaan vraagt echter de
nodige (toxicologische) deskundigheid. Mocht deze bij bedrijven ontbreken, dan biedt
DetNet hierbij hulp.
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De vereniging: wie doet wat
Onderhouden van externe contacten

De NVZ besteedt meer dan de helft van haar tijd aan het onderhouden van contacten
met de overheid en maatschappelijke organisaties. Over de inhoud van deze activiteiten kunt u meer lezen in het hoofdstukje Activiteiten NVZ 2013. Als u wilt weten wie
namens de vereniging bij deze contacten betrokken zijn, kunt u kijken op bladzijde 56
tot en met 58 van dit jaarbericht voor een overzicht van de groepen en commissies.

Structuur NVZ
Algemene Ledenvergadering
NVZ-Bestuur
Verenigingsbureau
Sectie
Consumenten
producten
TC-C

Sectie
Producenten
TC-IIP

Sectie
Nedefa
TC-M

Sectie
Nifim
Commissies:
• Statistiek

• OSB-KAM

• Interclean
• SIS-T
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De leden

De NVZ heeft 47 leden. Een ledenlijst vindt u op bladzijde 60 en 61 van dit jaarbericht.

Het bestuur

De huidige samenstelling van het bestuur vindt u op bladzijde 56 van dit jaarbericht.

Technische commissies
Doelstelling

Doelstelling van de Technische Commissie (TC) is om een representatieve mening van
de branche te formuleren over onderwerpen op haar aandachtsgebied.
Vervolgens adviseert de TC het sectiebestuur over het beleid. Hierdoor stelt zij de vereniging in staat haar mening uit te dragen zowel naar de leden en het Bestuur als naar
externe partijen, zoals overheden, maatschappelijke organisaties en andere brancheverenigingen.
Bij het uitdragen zijn drie activiteiten te onderscheiden:
1. delegatie van werkzaamheden naar commissieleden en de coördinatie hiervan
door het verenigingsbureau;
2. signalering van voor de branche belangrijke onderwerpen;
3. beleidsvoorbereiding.
Iedere TC richt zich op een specifieke markt:
- TC-C: consumentenproducten
- TC-IIP: chemische producten voor de professionele markt (industrieel en institutioneel)
- TC-M: machines voor de professionele markt
De TC's worden aangestuurd door het bijbehorende sectiebestuur. Het sectiebestuur
Consumentenproducten stuurt de TC-C aan; het sectiebestuur Nifim is verantwoordelijk voor de aansturing van de TC-IIP en TC-M.
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Aandachtsgebieden

Iedere Technische Commissie richt zich op twee soorten onderwerpen:
- met een technische invalshoek: bijvoorbeeld productformuleringen; wet- en regelgeving niet alleen over producten, maar ook met betrekking tot productie, opslag,
milieu, transport, emissies en Arbo.
- met een Public Relations-invalshoek: onderwerpen die samenhangen met de reputatie van de leden en hun producten.

Secties

Een sectie is een groep leden van de vereniging met bepaalde gemeenschappelijke
belangen en/of interesse op een samenhangend terrein en/of op langere termijn. Een
sectie kan onderwerpen voordragen waarover de algemene ledenvergadering een
beslissing dient te nemen.
Iedere sectie onderhoudt contacten met de relevante actoren voor die sectie. Het verenigingsbureau ondersteunt de secties in haar werkzaamheden. De verschillende secties zijn:
Consumentenproducten:
- was-, reinigings-, onderhouds- en desinfectiemiddelen voor de consumentenmarkt
Nifim:
- business-to-business reinigings- en onderhoudsmiddelen en reinigingsmachines, al
dan niet als systeem aangeboden
Nedefa:
- biociden en in het bijzonder de desinfectiemiddelen voor zowel consumentenproducten als professionele producten
Producenten:
- onderwerpen die direct van invloed zijn op in Nederland producerende - met name
middelgrote en kleine bedrijven; bijvoorbeeld arbeidsomstandighedenbeleid, vergunningenstelsel, het Nederlandse stoffenbeleid enzovoort
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Taakverdeling NVZ Bureau
Directeur
ir. W.A. (Wouter) Pfeifer
• Verenigingsbureau
- Financiën
- Verenigingsbeleid
- Voortgangsbewaking
- Kantoororganisatie

• Representatie
- Directeurenoverleg A.I.S.E.
• Public Relations
- Contacten met de media

Directeur scientific & regulatory affairs
dr. J.A.S.J. (Hans) Razenberg
• REACH o.a.
• Indelen, Etiketteren en Verpakken
- Registratie
- Stoffen- en preparatenrichtlijn
- Chemischeveiligheidsbeoordeling
- EU-GHS (CLP-verordening)
(Blootstellingsscenario’s)
- Detergentenverordening
- Communicatieproces
• Contacten met andere organisaties:
(up- en downstream)
- Milieu Centraal
- Autorisatie/verbodsrichtlijn
- Dierproefvrij
- Vib's
- Redactieraad Professioneel
- nationale implementatie
Schoonmaken (PS)
- risicocommunicatie
• Ledenondersteuning o.a.
• Biociden o.a.
- A.I.S.E. Charter voor duurzaam
- Biocidenrichtlijn
schoonmaken
- Nederlandse gedifferentieerd
• Opslag (PGS-15 en PGS-31)
handhavingsbeleid voor
• Producentenbijeenkomsten
niet-toegelaten middelen
- Platform Biociden
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Scientific & regulatory affairs
M. (Marten) Kops MSc
• Indelen, Etiketteren en Verpakken
- Stoffen- en preparatenrichtlijn
- EU-GHS (CLP-verordening)
- Detergentenverordening
- VOS
- Water (ABM)
• Coördinatie Technische Commissies
en Nedefa-bestuur
• Ledenondersteuning o.a.
- Cursussen
- Rekenprogramma
- NVZ-Digitale Informatiemap
• Transport (ADR)
• Technische contacten met OSB

Verenigingsmanager
N.J.H. (Klaas) Gravesteijn
• Organiseren van algemene ledenvergaderingen en sectiebijeenkomsten
• Coördinatie bestuur NVZ en
sectiebesturen
• Coördinatie juridische adviesgroep
• Coördinatie media
• Omzetstatistieken
• ISSA-Interclean
• Contacten met andere organisaties in
de schoonmaakbranche (OSB, VSR)
- Redactieraad Professioneel
Schoonmaken (PS)
• Communicatie leden
- NVZ-berichten
- Ledenwebsite NVZ
- Jaarbericht
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• REACH o.a.
- Registratie
- Chemischeveiligheidsbeoordeling
(Blootstellingsscenario’s)
- Communicatieproces
(up- en downstream)
- Autorisatie/verbodsrichtlijn
- Vib's
- Nationale implementatie
- Risicocommunicatie
• Duurzaamheid
- Duurzaam inkopen
- Ecolabel
• IT

• Communicatie over A.I.S.E. initiatieven
• Consumentenaangelegenheden
- Consumentenbond
- Milieu Centraal
• Indelen, etiketteren en verpakken
- NVIC
- Afvalstoffenheffing
• Consumentencommunicatie
- A.I.S.E. Charter voor duurzaam
schoonmaken
- Europese consumentewebsite
www.cleanright.eu
- Publiekswebsite www.nvz.nl
- www.isditproductveilig.nl
• Coördinatie Technische Commissie
Machines
- Wetgeving rond reinigingsmachines

Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten

Projectmanager communicatie
mevrouw drs. L.A. (Lilian) Vereijken-van Embden
• Communicatieprojecten (o.a. uitgaven en brochures)

Secretaresse
mevrouw A. (Adinda) Westerhoff
• Secretariaat

• Onderhoud relatiedatabase

Administrateur
G. (Gerhard) Roeterd
• Financiële administratie
- Omzetverklaringen
- Contributie

Het verenigingsbureau

Het NVZ-team (van links naar rechts): Lilian Vereijken-van Embden, Klaas Gravesteijn, Hans Razenberg,
Wouter Pfeifer, Gerhard Roeterd, Adinda Westerhoff en Marten Kops.
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Groepen en commissies NVZ

INTERN

NVZ-Bestuur
J.J. Schoemaker, voorzitter
R. Evers (Country Manager InstitutionalEcolab)
J. Hoek (Country Director Sealedair
Benelux)
Mw. A. de Haan (Vice President
Home and Personal Care Benelux,
Unilever)
R. van de Straat (directeur externe
relaties, Procter & Gamble)
P. Vetter (General Manager Henkel
Nederland)
H. Vossen (voorzitter NVZ-Producenten,
directeur Helichem)
R. van Wersch (voorzitter NVZ-Nifim,
algemeen directeur Alpheios
International)
NVZ-Nifim
Sectiebestuur
R. van Wersch (Alpheios), voorzitter
W. van den Burg (Nilfisk-Advance)
R. Evers (Ecolab)
J. Hoek (Diversey)
H.M.N. Vossen (Helichem)
NVZ-Nedefa
Bestuur
R.W. Hoevenaar (Veip), voorzitter
E. van Ammers (Ecolab)
G.J.E. van Meurs (Schülke +)
P. Stienstra (HG International)
J. A. Vreeman (Diversey)
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NVZ-Producentengroep
H.M.N. Vossen (Helichem), voorzitter
M.P. Bakker Schut (Van Dam
Bodegraven)
R.W. Hoevenaar (Veip)
C.W.L. Metternich (Spectro)
A.P.W. van der Riet (Senzora)

Technische Commissie Machines
J. Struver (Alpheios), voorzitter
J. Hicks (Numatic)
M. Verlinden (Ecolab)
Mw. M. van Dijk-Kroft (Diversey)
R. van den Hoogen (Tennant)

Technische Commissie
Consumenten
P.H. Ubink (Van Dam Bodegraven),
voorzitter
H.L. Blonk (Dalli Benelux)
J. Clinkemalie (Henkel)
X. Lauteslager (Unilever Home &
Personal Care)
R. van de Straat (Procter & Gamble)

EXTERN neemt de NVZ deel in

Technische Commissie Industriële
en Institutionele Producten
E. van Ammers (Ecolab), voorzitter
W.M.P. Drissen (Alpheios)
R. Hasselberg (Dr. Weigert Nederland)
L.S. Metternich (Spectro)
J.A. Vreeman (Sealedair)

VNCI Bestuur
VNCI Beleidsgroep Veiligheid,
Gezondheid en Milieu
VNCI Werkgroep Stoffenbeleid

NVZ/OSB-overleg
C. van den Berg (EW Facility Services)
R. Boers (CSU)
W.M.P. Drissen (Alpheios)
N. Koch (OSB)
L.S. Metternich (Spectro)
J. A. Vreeman (Diversey)
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NATIONAAL
Overheidsklankbordgroep Stoffen
Overheidsklankbordgroep REACH
Overheidsklankbordgroep EU-GHS
Overheidscommissie voorlichting
EU-GHS

FNLI Bestuur
FNLI Commissie Duurzaamheid
VNO-NCW Bestuur
VNO-NCW Werkgroep Stoffen
VNO-NCW Werkgroep Externe Veiligheid
VNO-NCW Commissie consumentenvraagstukken
VNO-NCW Stuurgroep Duurzame
Productie en Consumptie
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MKB-Nederland Milieucommissie
NEN 370-216 Desinfectantia en Antiseptica (Nederlands voorzitterschap)
NEN 345-122 KVS kinderveilige
verpakkingen
NEN 361-059 Gebruikseigenschappen
van huishoudelijke toestellen
Interclean-Tentoonstellingscommissie
Interclean-Congrescommissie
Redactieraad PS (voorheen Professioneel Schoonmaken)
Redactieraad Journaal Stoffen en
Preparaten
Brancheoverleg riool en doekjes
Deskundigen overleg Hygiëne Levensmiddelen en hygiënecodehouders
Platform Biociden Bestuur
Platform Biociden Ledenraad
Sepawa-Benelux bestuur
INTERNATIONAAL
A.I.S.E. Board
A.I.S.E. Management Committee
A.I.S.E. National Associations
Committee (voorzitterschap)
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A.I.S.E. SME Working Group
A.I.S.E. I&I Steering Group and related
Working Groups and Task Force
A.I.S.E. Sustainability Steering Group
and related Working Groups and Task
Force
A.I.S.E. Advocacy Working Group
A.I.S.E. REACH Implementation Working
Group and Task Forces
A.I.S.E. Classification & Labelling
Working Group and Task Forces
A.I.S.E. Strategy for Classification &
Labelling
A.I.S.E. Biocides Working Group
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A.I.S.E. Enzymes Safety Task Force
A.I.S.E. Dangerous Goods
Transportation Working Group
A.I.S.E. Detergent Regulation Working
Group
A.I.S.E. Volatile Organic Compounds
and Indoor Air Quality Working Group
A.I.S.E. Economic & Social Data
Working Group
A.I.S.E. CLP Technical Taskforce
DUCC (Downstream Users Chemicals
Coordination Group
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Afkortingenlijst
ADR

A.I.S.E.
CEFIC
CLP
Ctgb
DUCC
EU-GHS
NAV
NCV
NVIC
NVWA
NVZ
OSB
REACH
SIS-C
SIS-M
SIS-T
SZW
TC-C
TC-IIP
TC-M
Vib
VNCI
VSR
VWS

Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (Accord européen relatief au transport international des marchandises dangereuses par route)
Europese koepelorganisatie voor fabrikanten en importeurs van was- en reinigingsmiddelen
European Chemical Industry Council
Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen
en mengsels
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Downstream Users of Chemicals Co-ordination Group
Europese invoering van het Globally Harmonised System on the classification and labelling of chemicals
Nederlandse Aerosol Vereniging
Nederlandse Cosmetica Vereniging
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit
Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten
Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten
Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restricties van Chemische stoffen
Standaard Informatie Systeem-Chemische producten (pictogrammen)
Standaard Informatie Systeem-Machines
Standaard Informatie Systeem-Terminologie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Technische Commissie-Consumentenproducten
Technische Commissie-Institutionele en Industriële Producten
Technische Commissie-Machines
Veiligheidsinformatieblad
Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie
Vereniging Schoonmaak Research
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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Ledenlijst NVZ (per 1-1-2014)

Alpheios B.V. - Heerlen - www.alpheios.nl
Americol B.V. – Zaandam - www.americol.nl
Amway Nederland Ltd. - Venlo - www.amway.com
Burg Non Food B.V. – Klundert - www.burggroep.com
Christeyns B.V. - Nieuw-Vennep - www.christeyns.com
CID LINES - Ieper (B) - www.cidlines.com
Colgate-Palmolive Nederland B.V. - Weesp - www.colgate.com
Dalli De Klok B.V. - Heerde - www.dalli-group.de
De Bever - Uitgeest - www.debever.nl
Diversey B.V. - Utrecht - www.diversey.com
Dr. Weigert Nederland B.V. - Assen - www.drweigert.nl
Dreumex B.V. - Oss - www.dreumex.com
ECO Nederland B.V. - Brunssum - www.eco-nederland.com
Ecolab B.V. - Nieuwegein - www.nl.ecolab.eu
Helichem B.V. - Belfeld - www.helichem.nl
Helico V.O.F. - Schaijk - www.helico.biz
Henkel Nederland B.V. - Nieuwegein - www.henkel.nl
HG International B.V. - Almere - www.hg.eu
Kärcher B.V. - Hoogstraten (B) - www.karcher.nl
Kompak Nederland B.V. - Etten-Leur - www.kompak.nl
Koninklijke Sanders B.V. - Vlijmen - www.royalsanders.com
McBride B.V. - Barneveld - www.mcbride.co.uk
Mega Cleaning Products B.V. - Fijnaart - www.mega-cleaning.nl
Militex B.V. - IJmuiden - www.militex.nl
Multifill B.V. - Mijdrecht - www.multifill.nl
Numatic International B.V. - Alphen aan de Rijn - www.numatic.nl
NWL Netherlands Productions B.V. - Hillegom - www.newellrubbermaid.com
Oranje - Oldenzaal - www.oranjebv.com
Pen Chemie B.V. - Opmeer - www.penchemie.nl
Procter & Gamble Netherlands - Rotterdam - www.pg.com
Qlean-Tec B.V. - Mijdrecht - www.qleantec.com
Rogier Bosman Chemie B.V. - Heijningen - www.rbcgroupbv.com
Schülke+ - Haarlem - www.schuelke.com
Senzora B.V. - Deventer - www.senzora.com
Siderius Zeepfabriek B.V. - Vuren - www.siderius.nl
SL&P B.V. - Enschede - www.savon.nl
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Spectro B.V. - Oss - www.spectro.nl
Tennant N.V. - Uden - www.tennantco.com
Tevan B.V. - Gorinchem - www.tevan.com
Thetford B.V. - Etten-Leur - www.thetford.eu
Timac AGRO Nederland B.V. - Rotterdam - www.timacagro.nl
Unilever Benelux - Rotterdam - www.unilever.nl
Van Dam Bodegraven B.V. - Bodegraven - www.vandambodegraven.nl
Veip B.V. - Wijk bij Duurstede - www.veip.nl
Vipack B.V. - Landgraaf - www.vipack.nl
Werner & Mertz Benelux sa/nv - Waterloo (B) - www.werner-mertz.com
ZEP Industries Europa B.V. - Bergen op Zoom - www.zepindustries.eu/nl

Ereleden
E.P. Beij

M.L.M. Claassens
J.S. van Dam †
G.J. Lichtfus
H.J.M. Sinnige
J. Verstijnen
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lid Technische Commissie Consumenten 1987-2006, inclusief
twee perioden als voorzitter, namelijk 1992-1994 en 2001-2006
voorzitter Nedefa van 1993-2011 en voorzitter Technische Commissie Institutionele en Industriële Producten van 1988-2011
voorzitter NVZ 1981-1998
lid Technische Commissie Consumenten 1985-2005, inclusief
twee perioden als voorzitter, namelijk 1990-1992 en 1999-2001
lid Technische Commissie Consumentenproducten van 19862000, en lid van de Technische Commissie Institutionele en
Industriële Producten vanaf 1996
voorzitter NVZ 1998-2004
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Colofon

Het Jaarbericht 2013 is een publicatie van de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten, de brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van was- en reinigingsmiddelen. NVZ wil met het Jaarbericht haar leden en externe contactpersonen
inzicht geven in de werkzaamheden van de vereniging.
Eindredactie
Klaas Gravesteijn
Fotografie
Hans Razenberg
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