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Voorwoord
Ook 2010 was helaas weer een roerig jaar. De naschokken van de crisis waren voor namelijk door de financiële onrust in Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland duidelijk
voelbaar. In Nederland kwam na spannend verlopen verkiezingen aan het begin van de
herfst kabinet Rutte I aan de macht, dat regeert met een nog niet eerder in Nederland
vertoonde gedoogconstructie. Ondernemers komen er waarschijnlijk beter vanaf met
de voornemens van dit kabinet. Te verwachten zijn: minder regels, een kleinere overheid, een realistisch duurzaamheidsbeleid waarbij ondernemingen en ondernemerschap als de motoren van de economie gewaardeerd zullen worden.
Tegelijkertijd ziet onze branche, met het passeren van de belangrijke deadline binnen
REACH op 1 december 2010 en alle veranderingen die de harmonisatie van de regels
voor classificatie en labelling (CLP/GHS) met zich meebrengen, toch weer een enorme
- nieuwe - administratieve lastendruk op zich af komen. Om ook dat in goede banen te
leiden, is het belangrijk dat we daar als branche samen de schouders onder zetten.
Hier ligt duidelijk een aansturende taak voor de NVZ, waarbij ondernemers kunnen
ondernemen en zich minder bezig hoeven te houden met de wetgeving die non stop
vanuit Brussel op ons af komt. In dit jaarbericht geven we een bloemlezing van initiatieven die door de NVZ het afgelopen jaar zijn ontplooid, of het nu gaat om REACH of
om het duurzaam inkopen van schoonmaken.
In dit jaarbericht ook aandacht voor de belangrijkste speerpunten van de NVZ in 2010
en de plannen voor de komende periode. En we geven u een beeld van de ontwikkelingen in de markt van was- en reinigingsmiddelen.
Rest mij u veel leesplezier toe te wensen!

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 60% van de leden
behoort tot het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (2010).
De NVZ vertegenwoordigt in Nederland een omzet van circa 764 miljoen Euro (affabrieksprijs 2010, exclusief BTW en exclusief export). Tweederde hiervan is de consumentenmarkt, en ongeveer eenderde de professionele markt. 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 tweederde van de markt.
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De Nederlandse markt voor was- en reinigingsmiddelen in 2010
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.

Schoonmaken
In deze categorie zijn alle reinigingsmiddelen opgenomen die niet in overige categorieën vallen, inclusief bleekmiddelen, toiletreinigers en dergelijke.
Onderhouden
In de rubriek Onderhouden vallen onderhoudsmiddelen voor toepassing op hout, leer,
vloeren, metaal, plus luchtverfrissers.
Omzet (miljoen Euro)

Omzet (miljoen Euro)

Toelichting cijfers consumentenmarkt
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De cijfers zijn gebaseerd op de omzetcijfers die de NVZ verzamelt, getoetst aan de
gegevens van marktonderzoekbureau Nielsen. Het betreft de omzet op consumentenprijsniveau, op basis van een schatting omgerekend naar het niveau van de totale
Nederlandse markt voor huishoudelijke was- en reinigingsmiddelen. Enkele kleinere
categorieën reinigingsmiddelen zijn weggelaten uit dit overzicht.
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In 2010 gaf de Nederlander per hoofd van de bevolking iets meer dan € 46 uit aan wasen reinigingsmiddelen. Dit bij een totale Nederlandse besteding van circa 764 miljoen
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2007

2008

2009

2010

Schoonmaken

2006

2007

2008

2009

2010

Onderhouden

Trends consumentenmarkt
Wassen
Hierin zijn opgenomen: producten voor de witte en gekleurde hoofdwas; producten
voor de delicate was; wasverzachters, vlek- en voorbehandelingmiddelen, 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.
Omzet (miljoen Euro)

Omzet (miljoen Euro)
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Toelichting cijfers professionele markt
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De Nederlandse consument heeft in 2010 iets meer uitgegeven om zijn kleding te wassen, de vaat te doen en het huis schoon te maken. Gemiddeld werd per huishouden
bijna € 105 uitgegeven. De categorie Afwassen laat de grootste stijging zien. De stijging in de categorie afwassen komt voor
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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
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uitgegaan van de geschatte marktaandelen die de NVZ-leden met elkaar in de diverse
markten hebben. De institutionele markt omvat onder meer reiniging- en desinfectiemiddelen voor vloer-, interieur- en sanitaironderhoud, keukenhygiëne (inclusief vaatwasmiddelen) en persoonlijke hygiëne. De markt voor machines en hulpmaterialen om vat 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.
Omzet (miljoen Euro)

Omzet (miljoen Euro)
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Trends professionele markt
In 2010 bedroeg de totale geschatte markt circa € 339 miljoen. De Institutionele markt
(in €) voor reiniging- en desinfectiemiddelen is ongeveer terug op het niveau van vóór
2009, toen er sprake was van een positieve uitschieter ten gevolge van de Mexicaan se Griep. De volumes in deze markt dalen sinds 2006 stelselmatig. Dit heeft te maken
met lagere schoonmaakfrequenties (budgetdruk) en met de inspanningen van de
industrie op het terrein van hoger geconcentreerde producten, betere doseerhulpmiddelen en met het gebruik van microvezel materiaal. De industrie levert hiermee een po sitieve bijdrage aan de verduurzaming van de markt. De markt voor machines heeft
zich hersteld na een terugval in 2009.
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NVZ beleid 2011-2014

Strategie

Dit deel van het Jaarbericht besteedt aandacht aan de resultaten van het NVZ-beleid
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.

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.

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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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 2010
Vrijheid van formuleren & behoud van concurrentie
REACH
Voor REACH was 2010 een cruciaal jaar. Vóór 1 december moesten bedrijven die meer
dan 1000 ton van een stof en/of meer dan 1 ton van een CMR stof van categorie 1 of
2 en/of een zeer milieugevaarlijke stof produceren of importeren deze bij het ECHA
geregistreerd hebben. Grote vraag was of deze tijdslimiet gehaald zou worden. Aan het
eind van 2010 werd duidelijk dat van de te verwachten te registreren stoffen meer dan
90% ook daadwerkelijk geregistreerd is.
Onderdeel van de registratie is het gebruik van de stof. Indien een gebruik niet is meegenomen, dan mag de stof niet langer meer voor dat gebruik verkocht worden. Reden
voor de NVZ zich in 2010 vooral te focussen op een goede communicatie met grondstofleveranciers, om te verzekeren dat zij de juiste informatie kregen om een veiligheidsbeoordeling uit te voeren voor stoffen die in was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen gebruikt worden. Dit met het doel het gebruik van deze stoffen voor de toekomst
veilig te stellen. In de eerste helft van 2011 zal duidelijk worden in hoeverre deze doelstelling gehaald is. Een eerste analyse van geregistreerde stoffen wees uit dat er toch
een aantal gebruiken niet is meegenomen.

Veiligheidsinformatieblad
Bijlage II van de REACH-verordening geeft de eisen voor het opstellen van een
Veiligheidsinformatieblad (Vib). Medio 2010 is deze bijlage gewijzigd waarmee vanaf 1
december 2010 nieuwe regels voor het opstellen van een van kracht geworden. De
NVZ heeft voorafgaande aan de publicatie stevig gelobbyd om tot een werkbaar voorstel te komen, met goed resultaat. Zo hoeven voor mengsels niet de volledige registratienummers van stoffen opgenomen te worden en zo hoeven mengsels die al voor
1 december 2010 op de markt zijn, pas in 2012 aan de eisen van het nieuwe Vib te
voldoen.
Inmiddels zijn eind 2010 al wel de eerste Vib’s voor stoffen die op 1 december zijn geregistreerd, verschenen. Conform de verplichtingen van REACH bevatten deze Vib’s een
bijlage waardoor de lengte veelal is opgelopen tot meer dan 100 pagina’s.
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Vragen zijn:
1) Hoe kunnen of moeten de downstream gebruikers deze informatie verwerken?
2) Is het niet mogelijk om de relevante informatie uit de bijlage van de Vib’s op gestandaardiseerde wijze in te voeren in de informatiesystemen (softwareprogramma’s)
van de downstream gebruikers?

Om leden verder te ondersteunen heeft de NVZ een database opgesteld waarin alle
door de branche gebruikte stoffen met de voor het ECHA nodige informatie zijn opgenomen.

Detergentenverordening
Op de eerste vraag heeft de NVZ een antwoord proberen te geven door middel van de
handleiding ‘Aan de slag met het Veiligheidsinformatieblad’. Om een goed antwoord op
de tweede vraag te kunnen geven is er door CEFIC, de softwareleveranciers en de
DUCC een projectgroep opgericht die naar een oplossing moet zoeken. De NVZ neemt
deel aan deze projectgroep. Medio dit jaar hoopt de projectgroep een oplossing te kunnen publiceren.
Eind 2010 heeft de NVZ veel tijd gestoken in het zogenaamde ESCOMxml project dat
enerzijds tot doel heeft het standaardiseren van structuur, format en gebruikte zinnen
van de blootstellingsinformatie en anderzijds het op zodanige wijze extraheren blootstellingsinformatie uit de bijlage van de Vib’s van stoffen waardoor het voor DU (formuleerders) mogelijk wordt om deze informatie op eenvoudige wijze te importeren in
hun Vib-software.

Ook de Detergentenverordening stond in 2010 op de politieke agenda. Eind 2010
kwam de Europese Commissie met een voorstel tot herziening van de detergentenverordening. Met dit voorstel wil zij het gebruik van fosfaten en andere fosforverbindingen
in huishoudelijke wasmiddelen beperken. Het voorstel voert voor deze detergenten
vanaf 1 januari 2013 een fosforbeperking in. Vanaf die datum mag een huishoudelijk
wasmiddel niet langer in de handel gebracht worden indien het totaal fosforgehalte 0,5
gewicht% of meer bedraagt. Ook staat vast dat de Commissie vóór 31 december 2014
een rapport gaat uitbrengen over vaatwasmiddelen. Ook geeft het voorstel de mogelijkheid dat lidstaten nationale regelgeving kunnen handhaven of invoeren waarbij
beperkingen inzake gehalte aan fosfaten en andere fosforverbindingen opgelegd worden voor andere detergenten dan wasmiddelen met het oog op de bescherming van
het aquatische milieu en indien er alternatieven bestaan. De NVZ is actief betrokken
bij de verdere ontwikkelingen van dit voorstel. In 2010 voerde zij regelmatig overleg
hierover met de Nederlandse overheid en ook in 2011 zal hier nog veel over gesproken
gaan worden.

CLP-Verordening
Een van de verplichtingen van de CLP-verordening is dat fabrikanten of importeurs van
stoffen, gevaarlijke stoffen moeten aanmelden als zij deze op de markt brengen als
stoffen (als zodanig of in mengsels) en ongeacht hun hoeveelheid. In de verordening is
bepaald dat deze verplichting vanaf 1 december 2010 van kracht is geworden. De aanmelding dient dan plaats te vinden binnen een maand nadat een stof op de markt is
gebracht. Voor alle stoffen die voor 1 december 2010 al op de markt waren, was de
eerste aanmeldingsdeadline op 3 januari 2011.
Deze aanmelding onder de CLP-verordening houdt in algemene zin in, dat fabrikanten
en importeurs bepaalde informatie over indeling en etikettering van stoffen die zij op
de markt brengen, indienen voor opname in de inventaris van indelingen en etiketteringen van ECHA. De inventaris is een nieuwe database die onder de vorige wetgeving
voor indeling en etikettering nog niet bestond.
Voordat deze verplichting van kracht werd, heeft de NVZ gelobbyd om tot een zo praktisch mogelijke invulling hiervan te komen. Zo zijn uiteindelijk stoffen die zijn verwerkt
in niet-gevaarlijke producten uitgezonderd. Tevens is bepaald dat alleen die stoffen
gemeld hoeven te worden die daadwerkelijk tot het gevaar van een mengsel bijdragen.
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Opslag van gevaarlijke stoffen
Eind 2010 zijn de activiteiten van start gegaan die moeten leiden tot een nieuwe
Nederlandse richtlijn voor het opslaan van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse en
bovengrondse tankinstallaties: de zogenaamde PGS-31. Deze richtlijn zal uiteindelijke
een grote impact hebben voor alle in Nederland producerende leden van de NVZ. Om
deze reden heeft de NVZ besloten actief aan dit proces deel te nemen.

Biociden
Voor biociden was het jaar 2010 wederom een druk jaar. Europees was er de
Biocidenverordening. Eind 2009 publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor
een verordening. De richtlijn van 1998, die nog niet volledig is ingevoerd, komt daardoor
te vervallen. De bijdrage van de NVZ lag vooral bij het goed informeren van de
Nederlandse vertegenwoordiging in de Europese Raad over de wensen van de industrie.
Door de actieve inzet van het Belgische voorzitterschap is er eind 2010 een concept
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gepubliceerd waarmee de verschillende lidstaten kunnen instemmen. Dit voorstel is op
veel punten een verbetering ten opzichte van de huidige richtlijn.
Een nieuw punt in de verordening is het aanvragen van een Europese toelating. Het is
dan niet meer noodzakelijk om via wederzijdse erkenningen in heel Europa een toelating te krijgen. De industrie had graag gezien dat voor alle producten direct de
Europese toelating mogelijk is, en niet een gefaseerde openstelling. Verwacht wordt
dat maar een beperkt aantal producten Europees zal worden aangemeld. Voor 2011
moeten we afwachten wat het Europees Parlement met het voorstel tijdens de zogenaamde tweede lezing gaat doen.
In Nederland werd in het kader van het Kennisnetwerk biociden gestart met een drietal projecten. Aan al deze werkgroepen heeft de NVZ meegewerkt.
De werkgroep Dierhouderij heeft de opleidingen in de agrarische sector aanbevolen
om de toekomstige veehouders ook op te leiden voor de omgang met chemische middelen en biociden in het bijzonder. Hiertoe heeft de werkgroep een aantal leerdoelen
geformuleerd die samen te vatten zijn tot leerdoelen op het punt van wetgeving (eisen
aan gebruik van biociden en diergeneesmiddelen, eisen aan etiket en opslag), veilig en
verantwoord gebruik chemicaliën (zoals gebruik Persoonlijke Beschermingsmiddelen)
en informatie (waar is welke informatie beschikbaar en hoe verkrijgt de veehouder nieuwe informatie op een adequate wijze).
De werkgroep Gebruiksvoorschriften kijkt naar het verbeteren van de huidige
Wettelijke gebruiksvoorschriften en gebruiksaanwijzingen (WG/GA’s) voor biociden.
Het is nu nog niet duidelijk hoe en wanneer het project afgerond gaat worden.
De werkgroep Desinfectie heeft een beslisboom opgesteld om voor grensproducten
vast te stellen of het product een reinigingsmiddel of een desinfectiemiddel is. De beslisboom is aangeboden aan het ministerie van I&M. Het ministerie is nu samen met industrie en inspectiediensten bezig te komen tot een handhavingsstrategie.
Verder verliep op 15 december 2010 de deadline voor het inleveren van dossiers voor
producten die ‘rood’ zijn geoormerkt in het ‘VROM gedifferentieerdere handhavingsbeleid biociden’. Omdat dit de eerste deadline was in dit project waren er veel vragen en
onduidelijkheden.

De eerste en belangrijkste beperking was dat sociale criteria ontwikkeld werden in een
apart traject. Een integrale benadering was daardoor niet mogelijk; voor een dienstverlenende sector zoals schoonmaak noodzakelijk om duurzaam in te kunnen kopen.
De tweede beperking waren de randvoorwaarden binnen het toetsingskader
Duurzaam inkopen. Op grond hiervan moeten criteria zo generiek mogelijk worden
geformuleerd en toepasbaar zijn door alle overheden. In de praktijk leidt dit uitgangspunt vaak toch weer tot een strakke benadering in de vorm van ‘afvinklijstjes’. Deze
beperkingen zijn niet alleen bij de ontwikkeling van deze criteria gesignaleerd. Hopelijk
bieden de huidige politieke ontwikkelingen de mogelijkheid om te komen tot een criteria document zoals de deelnemers dat voor ogen hadden. Het huidige resultaat is wel
een flinke verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke versie, maar het kan zeker
beter.

Veiligheid in een veranderende omgeving
Op 10 februari bezochten ruim 75 leden van NVZ, NCV en NAV de gezamenlijke Nielsenbijeenkomst. De heer Conijn hield een presentatie over de ontwikkelingen in de
markt van was- en reinigingsmiddelen het afgelopen jaar en blikte vooruit op het nieuwe jaar.
De bijeenkomst op 8 maart over de CLP-verordening (ook bekend als EU-GHS) trok 20

Duurzaam Inkopen
In januari 2010 werd het startsein gegeven voor het opstellen van een nieuw criteriadocument voor het duurzaam inkopen van schoonmaak. Alle partijen werden aangemoedigd om in korte tijd een ambitieus document op te stellen. De NVZ is actief betrokken geweest bij dit proces omdat de huidige criteria zich beperkt tot een afvinklijstje over
schoonmaakmiddelen. Schoonmaken als dienst is meer dan de gebruikte middelen.
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belangstellenden. De dag was een herhaling van die uit september 2009. Er werd ingegaan op de gevolgen van de invoering van CLP, die onder andere inhoudt dat de etiketten van stoffen en mengsels moeten worden aangepast.
Op 23 maart was de voorlichtingsdag over de gevolgen van de invoering van REACH,
eind 2010. Met name de nieuwe Veiligheidsinformatiebladen (Vib’s) gaan downstreamgebruikers veel werk opleveren. Ook leveranciers van programmatuur voor het opstellen
van Vib’s waren als spreker aanwezig op deze dag. Het grote aantal deelnemers, 51 in
totaal, geeft aan hoezeer deze problematiek leeft onder de leden.
De cursus Wet- en Regelgeving op 25 maart trok 12 deelnemers. Aan de orde kwamen
het indelen, etiketteren en verpakken van was- en reinigingsmiddelen en alle wetgeving die hierbij van toepassing is.
De producentenmiddag, die op 31 mei samen met NCV en NAV werd georganiseerd,
stond in het teken van machineveiligheid. De arbeidsinspectie presenteerde haar rapport hierover en ging met de zaal in discussie over de aanbevelingen. Ruim 41 belangstellenden waren bij de bijeenkomst aanwezig.
Op 11 november hield de NVZ een gecombineerde ledenvoorlichting en ledenvergadering. ’s Ochtends werden de leden door Hans Razenberg van de NVZ op de hoogte
gebracht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van REACH en CLP. Na een gezamenlijke lunch volgde ’s middags de algemene ledenvergadering. Naast een statutair
gedeelte, waarin onder andere de begroting voor 2011 werd vastgesteld, had de NVZ
twee sprekers uitgenodigd. Als eerste sprak Rob van Beek van FME over de Europese
richtlijn ‘ecologisch ontwerp’ (in de volksmond beter bekend als ‘Ecodesign’) en de
gevolgen die deze richtlijn - op termijn - heeft voor de productie en productieprocessen
van de leden van de NVZ. De richtlijn en haar uitwerking richt zich momenteel nog op
apparaten die energieverbruiken (denk aan de gloeilamp, die op den duur niet meer verkrijgbaar zal zijn, of aan bijvoorbeeld een wasmachine waar eisen aan worden gesteld).
Op termijn wordt de richtlijn waarschijnlijk uitgebreid naar álle energie gerelateerde producten. Vervolgens sprak Tweede Kamerlid Kees Verhoeven over MKB en innovatie. In
de discussie die volgde gaven de NVZ leden Verhoeven een aantal ideeën mee. Zo werd
aandacht gevraagd voor de kwaliteit van inspecties door lokale overheden. En werd
gepleit voor ‘inspectieverlof’: als een bedrijf positief is beoordeeld door een landelijke
overheid, zou het een bepaalde periode gevrijwaard moeten kunnen zijn van lokale
inspecties.
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Vertrouwen en reputatie
Op 20 mei hielden de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ), Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) en de Nederlandse Aerosol Vereniging (NAV) hun
gezamenlijke jaarvergadering. Thema dit jaar was ‘Ondernemen in een veranderende
wereld’. Vier sprekers gingen in op verschillende aspecten van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen en de drie ‘p’s’: people, planet, profit.

Profit kán
De eerste spreker, bestuurslid van MVO-Nederland Erik Bouwmeester benadrukte dat
de consument het nog steeds voor het zeggen heeft en dat deze actief voor duurzame
producten gaat kiezen. De ‘people’ pijler werd belicht door professor Wout Buitelaar
van de Universiteit van Amsterdam. Volgens Buitelaar vragen sociale innovatie en verduurzaming van organisaties om een degelijke balans tussen de verschillende pijlers
van de organisatie.
Rob van Rees, van energiebedrijf Greenchoice, liet zien hoe een vernuftig business
model ervoor zorgt dat in een conservatieve markt als die voor energie, het mogelijk is
om met een nieuw groen bedrijf te starten én succesvol te zijn.
Ruud Koornstra, van Tendris en onder andere producent van LED-verlichting, pleitte
hartstochtelijk voor passie bij ondernemerschap. Koornstra hield een prikkelend verhaal, dat behalve onconventionele inzichten ook veel humor bevatte, waardoor regelmatig een lachsalvo door de zaal ging.
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NVZ Plan van aanpak: Focus 2011
REACH uitvoering
- Leden informeren en ondersteunen.
- Lobby voor pragmatische aanpak: o.a. aandacht voor het verwerken van informatie
uit het Veiligheidsinformatieblad en het opstellen van een Vib voor mengsels.

CLP invoering
- Leden informeren en ondersteunen.
- Bevorderen van de acceptatie van het AISE classificatie model.
- Aanpak downstream problematiek: o.a. juiste indeling als milieugevaarlijk.

Biocidenregelgeving
In de wandelgangen waren borden geplaatst met daarop een groot aantal MVO-initiatieven van de leden van de drie deelnemende brancheverenigingen.

- Leden informeren en ondersteunen.
- Aanpak nationale problemen: o.a. aangemelde biociden.
- Lobby Europese Biocidenverordening.
- Communicatie met gebruikers.

Produceren in Nederland
- Opslag van gevaarlijke stoffen: o.a. PGS-31, Seveso, Hypochloriet.

Duurzaamheid
- Leden informeren over de Europese projecten.
- Communicatie met belanghebbende en consumenten(organisaties).
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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 van was- en reinigingsmiddelen. 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 2010 verschenen in Professioneel Schoonmaken (PS), één van de bladen voor
de professionele schoonmaaksector.

BOMEN OVER VEILIGHEID
Reinigings- en desinfectiemiddelen zijn veilig. Helaas zijn er nog altijd mensen die
liever een mening dan kennis hebben. Ze mogen graag gebruik maken van uw
gevoelens ten opzichte van deze middelen en het tegenovergestelde beweren. Je
vindt dit mensen niet alleen bij de maatschappelijke organisaties of overheden
maar ook gewoon in het bedrijfsleven. Wat wel een feit is dat de gebruiker onveilig met middelen kan omgaan. Reden om eens verder te bomen over veiligheid en
het sturen van emoties.
De zomer is voor veel organisaties de ideale periode om aandacht te schenken aan
onderwerpen die in andere seizoenen geen media aandacht genieten. Veiligheid van
reinigingsmiddelen is een dergelijk onderwerp. Ook deze zomer bereikte de NVZ weer
vragen hoe het daar mee gesteld is. Goed dus. Maar het feit dat de industrie veilige
producten aanbiedt wil nog niet zeggen dat u zich daar ook veilig bij voelt; veilig zijn is
niet hetzelfde als veilig voelen. Blijkbaar voelen veel mensen zich veiliger achter het
stuur van een auto, dan achter de afwas. Reden om eens stil te staan hoe de veiligheid
van reinigings- en desinfectiemiddelen precies geregeld is.
REACH
REACH schrijft voor dat voor alle stoffen die op de markt gebracht worden er voldoende gegevens beschikbaar zijn om de veiligheid van deze stoffen te kunnen beoordelen.
Deze veiligheid hangt af van hoe ze toegepast worden. Wil je in een stof bijvoorbeeld
voor een reinigingsmiddel gebruiken, dan moet beoordeeld worden of deze stof veilig
hiervoor gebruikt kan worden. Hierbij wordt ook gekeken of en zo ja welke beschermende maatregelen getroffen moeten worden om de blootstelling te minimaliseren. De
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stof mag gebruikt worden voor een reinigingsmiddel als hij in deze toepassing veilig te
gebruiken is. De wetgeving maakt het mogelijk dat de inspectie hier goed op kan controleren.
Voor reinigingsmiddelen moet de industrie deze beoordeling zelf uitvoeren en is daarbij verantwoordelijk voor de kwaliteit hiervan. Voor desinfectiemiddelen neemt de overheid deze verantwoordelijkheid over doordat zij voor deze middelen een toelating moet
verlenen voordat ze op de markt mogen worden gebracht.
De etikettering en het Veiligheidsinformatieblad
REACH stelt vast of stoffen veilig te gebruiken zijn, maar zegt nog niets over het intrinsieke gevaar dat wil zeggen het gevaar dat zou kunnen optreden indien je voor honderd procent wordt blootgesteld aan het onverdunde product. Op het etiket wordt hiervoor gewaarschuwd met de bekende oranje symbolen en zinnen. Dit is bedoeld als
waarschuwing voor de gebruiker om ervoor te zorgen dat hij blootstelling zoveel mogelijk voorkomt. Hoe je dit kan voorkomen staat in het Veiligheidsinformatieblad.
Informatie op het etiket als niet-gevaarlijk, niet-giftig, milieuvriendelijk is wettelijk niet
toegestaan. De wetgever heeft dit bepaald om misleiding te voorkomen. In principe
mogen dit termen ook niet in reclame-uitingen gebruikt worden. Ze suggereren immers
dat andere producten wel gevaarlijk, giftig of milieuonvriendelijk zouden zijn. Hiermee
wordt misbruik van uw emotie gemaakt!
Risico
In een schoonmaakmiddel kunnen gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Toch betekent dit
niet meteen dat u een risico loopt. Of u te maken krijgt met een gevaar, hangt af van
de blootstelling. Anders gezegd, of u met het gevaar (de stof) in aanraking komt. En het
risico dat u loopt, is een combinatie van de kans dat u met het gevaar in aanraking
komt en het mogelijke gevolg. Als u bijvoorbeeld werkt met een reinigingsmiddel met
een doseersysteem, hoeft u niet in contact te komen met de onverdunde vloeistof. Uw
risico is dan gering. En ook als u de geadviseerde veiligheidsmaatregelen bij een product opvolgt, is het gebruik veilig.
Op de werkplek
Een werkgever is verplicht ervoor te zorgen dat zijn personeel veilig kan werken met de
reinigingsproducten. Alle informatie die nodig is voor een veilig gebruik van een product, staat in het Veiligheidsinformatieblad (Vib). Over het gebruik van het product en
de te nemen beschermingsmaatregelen, maar ook bijvoorbeeld over het transport en
de opslag van het product. Om ervoor te zorgen dat de (vaak zeer uitgebreide) informatie van het Vib op begrijpelijke wijze voor de gebruiker beschikbaar komt, wordt in
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veel gevallen een zogenaamde werkplekinstructiekaart (wik) gemaakt. Hierin staat wat
de werknemer moet doen, om veilig te kunnen werken met bijvoorbeeld een reinigingsmiddel.
Het is van groot belang om veilig te werken: volg daarom altijd de instructies op die bij
het reinigingsproduct worden gegeven. Gebruik voor elke schoonmaakklus het juiste
product, gebruik de voorgeschreven dosering en gebruik altijd, wanneer ze worden
voorgeschreven, de juiste beschermingsmiddelen. Uiteindelijk bepaalt de gebruiker de
veiligheid van een product: gebruiksvoorschriften en beschermingsmiddelen zijn er
niet voor niets, ze zijn er voor u.

BOMEN OVER DE WAARDE VAN DUURZAAMHEID
De samenleving vraagt om duurzaamheid. In ieder geval staan de media er vol
mee. Maar zonder afbreuk te willen doen aan de ernst van het thema lijkt de
belangstelling voor duurzaamheid voornamelijk zijn toegenomen doordat het
milieu uit is.
Milieu versus duurzaamheid
Wij hebben het idee dat de gemiddelde burger bij milieu vooral denkt aan zijn directe
omgeving: de snelweg om de hoek, vogels die omkomen in vervuild water, een bos dat
moet wijken voor een woonwijk, een hamster die wordt verjaagd door een fabriek, de
paddenpoel die plaats moet maken voor een busbaan. Zodra het verder weg is denkt
men aan duurzaamheid: de opwarming van de aarde, het gebruik van kernenergie, de
olieramp in de Golf van Mexico, etcetera. Alleen gaat het ook daarbij in feite nog steeds
om het milieu. Met het bredere begrip duurzaamheid wordt veel meer bedoeld: grondstofgebruik, levenscyclus, transportafstand, arbeidsomstandigheden, het zijn geen
zaken waar de gemiddelde burger bij duurzaamheid graag lang bij stil staat. Waarom
zou je ook? Milieu is iets wat een ander voor je moet oplossen: de overheid of het
bedrijfsleven. Zodra je over duurzaamheid nadenkt, kom je al snel tot de conclusie dat
je er zelf invloed op hebt: een auto kan wel zuinig zijn, maar hij is het zuinigst als je er
niet onnodig mee rijdt. Een appel hoeft niet uit Nieuw Zeeland te komen en een spaarlamp kan ook gewoon uit. En dan wordt het lastig.
De overheid versus duurzaamheid
De overheid is wat duurzaamheid betreft ook maar een mens: ze kijkt liever naar een
ander dan naar zichzelf. Op het moment dat ze maatregelen ontwikkelt om duurzaamheid te bevorderen, vindt zij dat anderen het probleem moeten gaan oplossen,
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namelijk de burger of het bedrijfsleven. Afgelopen zomer hebben we dat als NVZ (die
meer dan 80% van de Nederlandse leveranciers van reinigings- en desinfectiemiddelen
vertegenwoordigt) weer aan den lijve mogen ervaren bij de ontwikkeling van de criteria
voor ‘duurzaam inkopen van schoonmaak’. Gedurende het proces werd duidelijk dat de
overheid haar eigen rol vooral ziet als: zo veel mogelijk over de schutting gooien. Het
gemakkelijkst gaat dat nog als je duurzaamheid vertaalt als ‘milieu’. En hoewel maar
minder dan 5% van het schoonmaakproces de kosten voor reinigingsmiddelen betreft,
kreeg het 95% van de aandacht. De NVZ vindt het teleurstellend dat de overheid zo’n
beperkte visie op duurzaamheid blijkt te hebben.
De NVZ en duurzaamheid
Voor de NVZ betekent duurzaamheid het zorgen voor een goede balans tussen de economische, sociale en milieuaspecten van bedrijfsactiviteiten zonder dat dit ten koste
gaat van kwaliteit. In de praktijk betekent dit: ‘met minder net zo schoon’. Onze leden
werken aan de ontwikkeling van duurzame manieren om hun producten op een maatschappelijk verantwoorde wijze te produceren en verkopen. NVZ leden die zich laten
voorstaan op de continue verbetering van hun producten en processen, rapporteren
hierover op een transparante manier. Hierdoor wordt inzichtelijk wat er in de loop van
de decennia verbeterd is, waardoor een bedrijf op een eerlijke manier beoordeeld kan
worden. Iets wat de samenleving ook van het bedrijfsleven mag verwachten.
De overheid als regelgever
Als de overheid regels maakt, is het belangrijk dat deze voor iedereen gelden en dat ze
eerlijk en transparant tot stand komen. Daarnaast moeten ze uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. Bij het opstellen van de criteria voor duurzaam inkopen gaat dat nog wel
eens fout. Vooral omdat de overheid was vergeten dat een bedrijf weliswaar ‘eco’ in de
productnaam kan hebben staan, maar dat dit vaak vooral een reclamekreet is en nog
niet zoveel zegt over de aanwezige kennis. Ander voorbeeld is dat, hoewel de NVZ duidelijk aangeeft dat het opnemen van criteria voor desinfectiemiddelen overbodig is,
omdat er al een streng toelatingsregime is, deze criteria nu toch zijn meegenomen. Als
branchevertegenwoordiger krijg je dan het gevoel dat de overheid alleen dingen wil
regelen om het regelen, zonder na te denken over wat er geregeld wordt.
De overheid als bedrijf
De overheid noemt zichzelf de grootste inkoper van Nederland. Met andere woorden,
ook de grootste gebruiker. Dit betekent dat de overheid ook heel veel zelf kan doen op
het gebied van duurzaamheid. En niet alleen aan de voorkant, bij de inkoop, maar juist
ook door de resultaten van beleid op een transparante manier te laten zien aan de
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samenleving. Sterker nog, de overheid is meer dan een gewoon bedrijf: ze heeft een
voorbeeldfunctie. Juist de overheid moet laten zien dat ze duurzaam bezig is. Dit betekent dat als de overheid wil laten zien dat zij duurzamer laat schoonmaken er een nullijn moet worden vastgesteld van de huidige situatie. Maar ja, op dat punt geeft de
overheid niet thuis.
Hoe nu verder?
De criteria voor duurzaam inkoop van schoonmaak, zoals ze nu op tafel liggen, schieten hun doel voorbij. Bij het tenderen, zullen de inschrijvers met een extra administratieve belasting worden geconfronteerd, maar uiteindelijk blijft de praktijk zoals die nu
is en zal er voornamelijk op prijs worden ingekocht. Zolang de overheid haar rol in de
duurzaamheiddiscussie slechts benadert als regelgever en niet als deelnemer, betwijfelen wij of de voorliggende criteria bijdragen aan een duurzamere schoonmaakpraktijk zonder dat de kwaliteit hieronder zal lijden. Dit alle lange en moeizame discussies
ten spijt. Wij pleiten dan ook voor een helder document met daarin criteria voor duurzaam inkoop van schoonmaak die een goede balans tussen de economische, sociale
en milieuaspecten van bedrijfsactiviteiten laten zien. Een nulmeting is hierbij niet meer
dan een primaire randvoorwaarde. In hoeverre dit gerealiseerd zal worden moeten de
komende maanden uitwijzen.

BOMEN OVER TEMPERATUUR
Afgelopen jaar was wederom global warming een hot item. De aarde wordt door
de mensheid genadeloos opgewarmd, al zou je het deze winter niet zeggen. Niet
alleen in Kopenhagen, maar ook binnen de NVZ werd er hevig over temperatuur
gediscussieerd. Mooie aanleiding om het in deze rubriek eens over de rol van
temperatuur bij het reinigen te hebben.
Op het reinigingsproces zijn vier factoren van invloed. De Duitse chemicus Herbert
Sinner heeft als eerste deze factoren in een cirkel ondergebracht. De cirkel is het vereiste reinigingsresultaat en de partjes zijn de vier reinigingsfactoren. De vier factoren
zijn chemie, beweging, tijd en temperatuur. De grote van de cirkel bepaalt de mate van
het ‘schoon zijn’. Schoon is overigens een gevoelsmatig begrip. Studenten in hun studentenhuis of patiënten in het ziekenhuis hebben een ander gevoel bij schoon. Voor
een student is de cirkel vaak kleiner dan voor de patiënt.
Het komt maar zelden voor dat alle vier de factoren in een reinigingsproces even
belangrijk zijn. Bij moeilijke of niet bereikbare plaatsten is vaak nauwelijks beweging
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mogelijk. In dit soort situatie kan meer chemie (in de vorm van statische reinigers) of
een hogere temperatuur een oplossing bieden. Als alle vier de factoren in een goede
balans worden gebruikt, krijg je een schoon resultaat.
In hoeverre dit dan ook voor het milieu geldt, zegt Sinner niet. De milieu-impact is
afhankelijk van de hoeveelheid gebruikte energie (temperatuur) en de hoeveelheid
gebruikt product (chemie).
Factor vijf: de mens
Sinner’s cirkel legt uitsluitend in twee dimensies het verband tussen een viertal wetenschappelijke parameters vast. We zouden er een derde dimensie boven kunnen plaatsen met daarin een vijfde factor: de mens. Met zijn gevoelswaarden bepaalt hij niet
alleen de grote van de cirkel, maar hanteert hij ook het mes waarmee de grootte van
de partjes bepaald wordt.
Een voorbeeld is de handafwas: mensen gebruiken het liefst een zo heet mogelijk en
flink schuimend sopje. Het hete water met een extra scheutje handafwasmiddel zorgt
snel en zonder lang en krachtig te borstelen voor een schone vaat. Door zijn keuze is
de mens degene die de milieubelasting van het afwassen bepaalt.
De factor mens is zoals u weet lastig in een formule te vangen. Waarom heeft de ene
persoon wel zin in uren poetsen en wil de andere graag snel klaar zijn?
Milieubelasting
De milieubelasting van het reinigingsproces wordt grotendeels bepaald door het
gebruikte product en de temperatuur. Door ontwikkelingen in grondstoffen voor reinigingsmiddelen is het mogelijk geworden om minder beweging, tijd en temperatuur toe
te passen. In de afgelopen decennia is in de ontwikkeling van milieuvriendelijkere producten veel bereikt.
Allerlei studies waarin de milieubelasting wordt bepaald van het maken van product,
het gebruik en de afvalfase laten hetzelfde zien: niet het maken van het product, maar
het gebruik van een product is vandaag de dag de grootste milieubelastende factor.
Daarbij is de keuze van de temperatuur de bepaalde factor; hoe hoger de temperatuur, hoe slechter voor het milieu.
Beïnvloeden van de factor mens
Producten werden in de afgelopen jaren steeds milieuvriendelijker. Enerzijds was de
aandacht van de overheid en maatschappelijke organisaties gericht op milieuvriendelijke producten. Anderzijds heeft de industrie haar verantwoordelijkheid genomen. Het
resultaat is dat de chemie van voor 2000 onvergelijkbaar is met de huidige chemie in
reinigingsmiddelen.
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De vraag is of de mens zich in hetzelfde tempo aanpast. Hij bepaalt namelijk de grootte van de factoren in de cirkel van Sinner. De chemie maakt een lagere temperatuur
mogelijk, maar past de mens zich aan? De industrie heeft daarom zijn vizier ook gericht
op gedragsverandering van de mens tijdens het schoonmaakproces.
De NVZ heeft veel energie gestoken in duurzaamheidprojecten zoals ‘Met minder net
zo schoon’, om de consument te bewegen het partje temperatuur bij het wassen te verkleinen. Veel aandacht werd hierbij geschonken aan een goede communicatie met de
consument. En succesvol, zoals onlangs na onderzoek werd vastgesteld. Zo’n 80% van
de consumenten wast al op 40 graden of lager en bespaart hiermee jaarlijks flink op
energieverbruik*. De projecten laten zien dat met een goede communicatie óók de factor mens (net als de overige vier factoren van het reinigingsproces) te beïnvloeden is.
Samengevat: Je bent niet goed bezig als je alléén maar een ‘milieuvriendelijk’ was- of
reinigingsmiddel koopt. Het gaat erom hoe je ermee omgaat. Gebruik de juiste hoeveelheid chemie en de juiste temperatuur. Wilt u extra goed bezig zijn voor het milieu,
dan kunt u wellicht minder chemie gebruiken, maar dan moet u wel de tijd hebben om
een halfuurtje langer te borstelen!

BOMEN OVER CADEAUTJES
Na 1 december 2010 volgt de tijd waarop talloze producenten van stoffen met
registratierapporten, nieuwe veiligheidsetiketten en veiligheidsinformatiebladen
zullen komen. Een soort pakjesdag dus, voortvloeiend uit de REACH- en CLP-verordeningen. Wel cadeautjes die niet geweigerd kunnen worden.

De REACH-verordening
De REACH-verordening verplicht ondernemingen die stoffen in een volume van meer
dan 1000 ton produceren en/of importeren; of stoffen die kankerverwekkend, mutageen of voor de voortplanting vergiftig zijn, vóór 1 december 2010 te registreren.
Bij die registratie moeten niet alleen veel gegevens worden aangeleverd, maar ook
moet in kaart zijn gebracht waar stoffen voor worden gebruikt en of dat gebruik ook
veilig is.
Dat in kaart brengen van gebruik is door diverse brancheverenigingen, waaronder de
Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ) tijdig gedaan en de leveranciers van
stoffen zijn geïnformeerd. Grote vraag blijft echter of alle stoffen die nu worden gebruikt,
straks ook nog kunnen worden gebruikt. Zo niet, dan zullen er producten geherformuleerd moeten worden of, als dat niet kan, van de markt verdwijnen. Na 1 december
hopen veel gebruikers van stoffen dan ook een positief antwoord van hun leveranciers
te krijgen. Ook hier geldt: vol verwachting klopt ons hart.
Veiligheidsinformatiebladen
Maar ook als het antwoord positief is en stoffen gewoon gebruikt mogen blijven worden, wil dit niet zeggen dat er geen werk aan de winkel is. Vanaf 1 december 2010
moeten de Vib’s van stoffen aangepast zijn aan de nieuwe regels. Zo moet er bij het
Vib van een gevaarlijke stof die voor 1 december is geregistreerd, een bijlage worden
geleverd. In die bijlage worden blootstellingscenario’s (ES) gegeven met daarin de voorwaarden onder welke omstandigheden en met welke maatregelen de stof veilig kan
worden gebruikt. De ontvanger van dit Vib moet hiermee aan de slag en kijken of zijn
gebruik aan de eisen van het ES voldoet. Zo ja, dan moet hij de informatie verwerken
in het Vib van zijn product. Een hele klus.

Menig producent van was- en reinigingsproducten heeft straks de tijd hard nodig om
al zijn geschenken uit te pakken, te sorteren, wat te sleutelen en ten slotte te verpakken in een nieuw papiertje. In 2011 kunnen ze dan worden doorgegeven en ongetwijfeld gaat u er ook een aantal ontvangen. Of u er blij mee bent? We kunnen er lang over
bomen, maar weggooien is geen optie.
De pakjesdag van 1 december 2010 vloeit voort uit de grote geschenken die het be drijfsleven een aantal jaren geleden heeft mogen ontvangen van de Europese Unie: de
REACH- en CLPverordeningen.
Als toegift kwam dit jaar een gewijzigde REACHbijlage met daarin nieuwe regels over
hoe Veiligheidsinformatiebladen moeten worden opgesteld. Wat u van deze geschen ken van de overheid kunt verwachten wordt in deze rubriek nader toegelicht.

Maar naast de toevoeging van een bijlage, verandert ook het Vib zelf. Om te beginnen
komen er naast de 16 verplichte rubrieken ook nog eens zo’n 49 subrubrieken die allemaal verplicht ingevuld moeten worden. Opmerkingen als ‘geen data aanwezig’, ‘niet
beschikbaar’ of ‘niet relevant’ zijn in de toekomst uit den boze, zonder een verklaring
van het ‘waarom’.
De ontvanger van de informatie moet ervoor zorgen dat al deze nieuwe informatie goed
wordt verwerkt in instructies voor zijn werknemers. Voor producenten van was- en reinigingsproducten betekent dit tevens dat zij de informatie moeten verwerken in de
Vib’s van hun producten; een zeer lastige klus.
De NVZ is al lange tijd bezig om voor haar leden mogelijkheden te bestuderen hoe deze
moeilijke verplichting na 1 december zo praktisch en efficiënt mogelijk vervuld kan
worden.
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CLP-verordening
En nee, naast de verplichtingen volgend uit de REACH-verordening heeft de industrie
nog niet alles gehad. Ook de CLP-verordening heeft een fraai cadeau gebracht in de
vorm van nieuwe indelings en
etiketteringseisen. Vanaf 1 december 2010 moeten alle stoffen die op de markt worden gebracht, voorzien zijn van etiketten die voldoen aan deze verordening. Mengsels
hebben nog even de tijd. Die hoeven hieraan pas in 2015 te voldoen. Dit neemt niet
weg dat de ontvanger van stoffen zijn werknemers goed moet voorbereiden op deze
informatie.
Als gevolg van de CLP-verordening kunnen straks producten die eerst niet gevaarlijk
waren, plotseling wel als gevaarlijk geëtiketteerd worden. Dit vergt de nodige uitleg. De
NVZ-leden zijn inmiddels goed op de hoogte gebracht van deze veranderingen die op
termijn ook grote gevolgen voor de afnemers van reinigingsmiddelen met zich mee zullen brengen.
Wat moet u doen?
Het is vrijwel zeker dat u op termijn te maken krijgt met de cadeautjes vanuit REACH
en CLP. Weigeren is geen optie. U moet ze uitpakken en gaan gebruiken. De Nederlandse overheid en ook de OSB zijn begonnen met een voorlichtingscampagne om alle
bedrijven zo goed mogelijk voor te lichten over CLP.
De NVZ ondersteunt de OSB bij deze campagne. Voor u is het belangrijk dat u zich goed
laat voorlichten. Voorkom dat u straks wordt verrast met een aantal maatregelen waar
u direct op moet reageren zonder dat u zich goed heeft kunnen voorbereiden. Een studie van het ministerie van Economische Zaken heeft uitgewezen dat een goede en tijdige kennis van nieuwe regelgeving veelal tot een flinke kostenbesparing kan leiden.

en onzichtbaar organisch materiaal van objecten om te voorkomen dat micro-organismen zich kunnen handhaven, vermeerderen en worden verspreid.
Onder desinfectie wordt door de WIP verstaan de ‘irreversibele inactivering/reductie
van micro-organismen (vegetatieve bacteriën en/of fungi en/of virussen en/of bacteriesporen) op levenloze oppervlakken, evenals op intacte huid en slijmvliezen, tot een
aanvaardbaar geacht niveau.’ Vrij vertaald: met reinigen honger je ze dood en omdat
de hongerdood wel eens te lang kan duren, maak je met chemie alsnog een groot deel
van het restant af.
De scheidslijn
Vraag is waar reinigen ophoudt en desinfectie begint: de grens is zeer lastig te trekken.
De vraag zou eigenlijk ook niet zo belangrijk hoeven zijn. Echter, de regels zijn, dat als
een producent desinfectie voor zijn product claimt, dat dan zijn product onder de categorie biociden valt. In dat geval moet hij kunnen bewijzen dat je met het middel een
bepaalde afdoding van micro-organismen kan bereiken. Voor het op de markt brengen
van desinfectiemiddelen is een toelating door de overheid noodzakelijk.
Decennia lang heeft men in Nederland de stelling name gehanteerd dat alleen wanneer je voor een middel ‘desinfectie’ claimt, er dan een toelating nodig is. In andere
gevallen is het gewoon een reinigingsmiddel. Voor een desinfectiemiddel moet je voldoen aan de regels van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, voor reinigingsmiddelen aan de regels van de Wet Milieubeheer en de Detergentenverordening.
Allemaal heel werkbaar dus.

Voor reinigen en desinfecteren bestaan geen eenduidige definities. Een uurtje Googlen
levert voor deze begrippen talloze definities op. In dit artikel kies ik voor die van de
wetenschappers van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP). Dit is een samenwerkingsverband van drie wetenschappelijke verenigingen op het gebied van infectiepreventie en ziekenhuishygiëne. De WIP definieert reinigingen als het verwijderen van vuil

De verwarring
En deze regeling was dus werkbaar tot dat een schrijftafelgeleerde bij de overheid zich
is gaan buigen over de definitie die in de Europese Biocidenrichtlijn voor biocide gegeven wordt. We willen u deze hier niet onthouden:
‘Biociden zijn werkzame stoffen en preparaten die, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd, één of meer werkzame stoffen bevatten en bestemd zijn om een
schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of het op andere wijze langs chemische of biologische weg
te bestrijden.’
U hoeft geen groot geleerde te zijn om te begrijpen dat deze definitie verwarring zaait.
Zoals gebruikelijk bij de overheid moet er, als er verwarring bestaat, duidelijkheid
komen. In het kader van het kenniswerk Biociden heeft de overheid het RIVM opdracht
gegeven om deze duidelijkheid te scheppen: wanneer spreek je van een reinigingsmiddel en wanneer van een desinfectiemiddel? Door de werkgroep moet een document opgesteld worden dat door iedereen gebruikt kan worden als een beslisboom.
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BOMEN OVER REINIGEN EN DESINFECTEREN
Waar houdt reinigen op en begint desinfectie? Deze vraag houdt de overheid, de
inspecties en daarom dus ook het bedrijfsleven bezig. Over de aaibaarheid van
schimmels en bacteriën.
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De NVZ maakt deel uit van deze werkgroep en na een eerste bijeenkomst was het al
duidelijk dat het geen eenvoudige klus zou gaan worden. Vooral vanuit de VROM
inspectie bleek er weinig animo te bestaan om tot een werkbare oplossing te komen.
Op de bres voor schimmels en bacteriën
Een doorn in het oog van de VROM-inspectie zijn de statische reinigers. Reinigers die
door hun blekende werking op effectieve wijze vuil verwijderen zonder dat daarbij veel
schrobben en boenen noodzakelijk is. Gemakkelijk voor die plaatsen waar je niet ééntwee-drie bij kan, bijvoorbeeld een watertank, of op plaatsen waar veel schrobben niet
wenselijk is, bijvoorbeeld bij weerplekken in textiel. Voorbeelden van dit soort reinigers
zijn producten op basis van choorbleekloog of waterstofperoxide.
Maar wat blijkt: deze reinigers bleken niet alleen het vuil weg, maar doden daarbij ook
de nog levende schimmels en bacteriën! Reden voor actie: die middelen moeten
onmiddellijk van de markt! Niet omdat de volksgezondheid in gevaar is, maar omdat
het leven van diverse micro-organismen bedreigd wordt, komt de overheid kennelijk in
actie…
Een voorbeeld: een leverancier brengt een reiniger op de markt een reiniger die
bedoeld is om een watertank te reinigen. Caravans, kampeerwagens en boten zijn
kampeermiddelen die meestal alleen gebruikt worden in het kampeerseizoen. De
watertanks die erin zitten worden in de winter dus ook niet gebruikt. Die watertanks
worden muf. Die mufheid wordt veroorzaakt door een laag plak aan de binnenkant van
de tank. Een combinatie van vuil en uitwerpselen van de microben in het water. Een
overheidsinstantie is van mening dat het doel van het reinigen van de watertank het
verwijderen is van de biofilm die zich aan de binnenkant van de watertank vormt.
Verder schrijft zij dat “Een biofilm omschreven kan worden als een levensgemeenschap van microben […]. Biofilms zijn noodzakelijk voor de voortplanting van bacteriën,
ook in drinkwatertanks. Biofilms zijn derhalve tevens de bron van deze micro-organismen in het betreffende drinkwater.” En om die te mogen doden moet je eerst heel veel
geld betalen aan een instantie die na een moeizame langdurige procedure vaststelt
dat je inderdaad met een toegelaten - en daardoor vele malen duurder geworden - statische reiniger die biofilm mag verwijderen.
De verwarring compleet
De opstelling van de inspectie creëert een geweldig probleem. Om biofilms te verwijderen heb ik niet altijd een statische reiniger nodig. Als u er goed bij kunt, dan kunt u
met goed schrobben met water en zeep heel goed een biofilm verwijderen.
Maar mocht u dat willen doen, pas dan wel goed op. De Wet gewasbeschermingsmid-
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delen en biociden verbiedt niet alleen het zonder toelating op de markt brengen van
desinfectiemiddelen, maar ook het desinfecteren met niet-toegelaten middelen is verboden. Hiermee is waarschijnlijk de verwarring compleet.
Hoe nu verder
Grote vraag is hoe nu verder? De NVZ stelt zich op het standpunt dat statische reinigers, reinigers zijn. Als de inspectie haar eigen redenering blijft volgen, dan kan zij niet
anders dan deze reinigers als desinfectiemiddelen te betitelen. Voor deze middelen is
dus een toelating nodig en zolang die er niet is, moeten ze van de markt. Op termijn
zal dit leiden tot schade aan de volksgezondheid. Maar de schimmels en bacteriën zijn
gered!
Voorlopig is ons advies aan u: werk zoals u altijd gewerkt hebt. Gebruik statische reinigers op plaatsen waar u moeilijk bij kunt. Komt er een inspecteur langs vertel hem
dan niet dat u biofilms of schimmels aan het verwijderen bent. Leg hem uit wat het
grote maatschappelijke belang is van goed schoonmaken. En ten slotte vertel hem wat
er kan gebeuren als u de boel gewoon de boel laat. De NVZ zet ondertussen haar strijd
voor een werkbare oplossing door.

BOMEN OVER GEVOEL EN VERSTAND
Als we het hebben over chemie is de eerste associatie ‘gevaar’. Chemie is gevaarlijk. Gevaarlijk voor de mens. Gevaarlijk voor het milieu. We voelen ons voornamelijk bedreigd door de chemie. Een beetje vreemd, want chemie zorgt voor
welzijn en welvaart en is daarnaast ook nog eens de bron van het leven: het hele
lichaam is één grote chemische reactor. Helaas, zolang we ons alleen laten leiden door ons gevoel en niet ons verstand willen gebruiken, zal het vertrouwen in
chemie niet groter worden.
De overheid is nog steeds van mening dat hoe meer kennis er beschikbaar gesteld
wordt aan alle schakels in de keten, hoe veiliger de situatie op de werkvloer wordt.
Daartoe zijn instrumenten als REACH en CLP ontwikkeld. Met deze instrumenten wordt
inderdaad veel kennis over veilig omgaan met chemische producten doorgegeven van
leverancier naar eindgebruiker. Helaas is er geen garantie dat er met deze kennis ook
wat wordt gedaan: in onze individualistische maatschappij is het gevoel van (on)veiligheid meer en meer gebaseerd op emotie. En emotie is vaak geen goede raadgever.
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Het bevorderen van vertrouwen in productveiligheid is dus meer dan alleen het genereren en beschikbaar stellen van (steeds meer) kennis en informatie. Het betekent dat
in de communicatie rekening gehouden moet worden met de subjectieve beleving van
de gebruiker: gevoel en verstand samengebracht in een zo praktisch mogelijke vertaling, die de gebruiker ondersteunt bij het nemen van zijn eigen beslissingen.
Gevaarlijke stoffen
Dit legt meteen de manco’s van de regelgeving bloot. REACH leidt er bijvoorbeeld toe
dat straks veiligheidsinformatiebladen (vib’s) van meer dan 50 pagina’s geen uitzondering meer zijn. Vib’s die meer kennis vragen om ze te begrijpen dan dat er in een
gemiddeld schoonmaakbedrijf aanwezig is. En dan wordt ook nog van bedrijven verlangd dat ze met behulp van de vib’s een goed leesbare werkplekinstructiekaart (wik)
maken. Maar stel dat het lukt een goede wik te maken, in hoeverre appelleert deze
dan aan de gevoelens van (on)veiligheid die bij de schoonmaker op de werkvloer wellicht leven?
Een regelmatig gehoorde klacht van schoonmakers is dat ze moeten werken met
gevaarlijke stoffen. Begrijpelijk, want verpakkingen van schoonmaakmiddelen bevatten vaak de bekende oranje gevaarsymbolen. Om de risico’s van deze producten in
kaart te brengen zijn bedrijven verplicht om een veiligheidsbeoordeling te verrichten en
de resultaten vast te leggen in een rapport. Echter de wetenschap, dat de blootstelling
aan die gevaren, bij opvolging van de veiligheidsinstructies, praktisch nul is, verhoogd
kennelijk niet altijd het gevoel van veiligheid. Het lijkt erop dat, wanneer het over chemie gaat, we onze kennis al snel gaan wantrouwen.
Elektriciteit
Tegelijkertijd willen velen wel geloven dat er chemie uit het niets gecreëerd kan worden. Steeds vaker komen er apparaten op de markt die door middel van een beetje
elektriciteit, schoonmaakmiddelen produceren uit water, al dan niet verontreinigd met
keukenzout. En deze middelen zijn dan ook nog veilig, goedkoop én goed voor het
milieu. Mooie marketingverhalen moeten dit geloof verder ondersteunen. Waarom willen we dit soort ‘wetenschap’ dan wél vertrouwen?
Het is een enorme uitdaging om een gezonde balans aan te brengen tussen de kennis
die er is over reinigingsmiddelen en emotie die mensen erbij ervaren. Geen eenvoudige klus, want emoties zijn sterk en misverstanden vaak hardnekkig. Goed nieuws is nu
eenmaal geen nieuws, negatieve verhalen worden gemakkelijker opgepikt dan positieve. En ondanks het feit dat veel van deze negatieve verhalen uit een ver verleden stammen, worden ze maar al te graag gerecycled.
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Wees eerlijk
Schoonmaken is een dynamisch vak, waarbij voortdurend rekening gehouden wordt
met de veranderende wensen en eisen die de samenleving er aan stelt. Ook voor de
leveranciers van middelen en machines geldt dat ze niet zijn blijven stilstaan. De middelen zijn in de loop der jaren alleen maar veiliger geworden. Tal van nieuwe schoonmaaksystemen hebben de afgelopen decennia het licht gezien. Systemen waarbij
machines en middelen steeds optimaler op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor worden
niet alleen tijd en kosten bespaard, maar verbetert ook de veiligheid voor mens en
milieu.
Het is daarom van belang dat kennis en vaardigheden van schoonmakers steeds upto-date zijn.. Alleen dan hebben mensen het gevoel dat ze grip hebben op de omstandigheden waarbinnen en de middelen waarmee ze hun werkzaamheden verrichten.
Alleen wanneer een schoonmaker het gevoel heeft dat hij alle risico’s onder controle
heeft voelt hij zich veilig. Dat betekent dat een schoonmaker moet kunnen terugvallen
op zijn eigen kennis en niet afhankelijk is van verhalen van buitenstaanders.
Hier ligt een belangrijke taak, niet alleen voor de schoonmaakbranche, maar ook voor
de leveranciers. Voor iedereen in de keten geldt: probeer verwarring te voorkomen en
wees eerlijk. Inspelen op gevoelens van onveiligheid om producten te verkopen heeft
als ongewenst neveneffect dat eindgebruikers zich onnodig zorgen maken over de veiligheid van hun werksituatie.
De NVZ probeert haar steentje bij te dragen aan een veiliger gevoel op de werkplek
door bijvoorbeeld regelmatig overleg te voeren met diverse stakeholders, transparante informatie op haar website te bieden en door ondersteuning bij opleidingen en het
Standaard Informatie Systeem (SIS) voor de schoonmaak.

BOMEN OVER AMBTENAREN
Ambtenaren staan momenteel in het middelpunt van de politieke belangstelling.
Ze staan hoog op de nominatielijst om wegbezuinigd te worden en zeer laag op
de ladder van waardering en respect. Ze produceren regeltjes waar zowel het
bedrijfsleven als de braaf oplettende burger alleen maar last van heeft. Vooral de
media ageert graag, als hoeder van de samenleving, tegen de ambtenarij. Voor
de NVZ is het omgaan met ambtenarij een belangrijk onderdeel van het dagelijks
werk. Allemaal redenen om er nu een keer over te bomen.
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Zijn ambtenaren nu werkelijk zo vreselijk en overbodig? De NVZ heeft in de loop der
jaren een visie op de ambtenarij ontwikkeld, die deze vraag niet met ‘ja’ kan beantwoorden. Op de eerste plaats ziet de NVZ ambtenaren als consumenten en daarmee
als klanten (zij het met dalende koopkracht) van onze leden. Wat betreft het professioneel schoonmaken is de overheid één van de grootste afnemers. En bij deze overheden worden de schoonmaakdiensten ingekocht door, jawel, ambtenaren. Ook de
wetten en regels die gelden in onze branche worden gemaakt door overheden. Niet
politici, maar ambtenaren zorgen ervoor dat de BV Nederland draait.
In haar dagelijks opereren hebben de NVZ en haar leden voortdurend te maken met
ambtenaren op diverse niveaus: beleidsmakers, vergunningverleners en inspectiediensten.
Administratieve lasten
Nederlandse politici beloven voortdurend dat alles eenvoudiger moet en dat er flink
gesnoeid moet worden in het woud van regels. Favoriete slogan hier bij is: ‘De administratieve lasten moeten omlaag!’ Hierbij gaan ze voor het gemak voorbij aan het feit
dat de meeste regels vandaag de dag, direct of indirect, opgelegd worden door Europa.
Dat betekent dat we niet allen bij de politici in Den Haag, maar vooral in Europa aan
tafel moeten zitten om beleid te beïnvloeden. En daar heb je juist de Nederlandse ambtenaren nodig, zij zijn het die met hun buitenlandse collega’s de beleidsvoorstellen in
Brussel doen.
De NVZ heeft de positieve ervaring dat, dankzij de Nederlandse poldercultuur, we
menig Europees beleid ten gunste van het bedrijfsleven hebben kunnen beïnvloeden.
Nederlandse ambtenaren zijn, in tegenstelling tot veel van hun buitenlandse collegae,
wél bereid te luisteren naar goed onderbouwde argumenten. En dat mag ook wel eens
gezegd worden.
Welwillend
Ook heeft de NVZ de ervaring dat de Nederlandse overheid gemakkelijk te benaderen
is en zeer welwillend om geïdentificeerde problemen met betrekking tot regelgeving te
helpen oplossen.
Vergunningverleners kunnen het leven van het bedrijven soms behoorlijk zuur maken,
vooral wanneer bij beide partijen het kennisniveau niet optimaal is. NVZ leden vragen
ons soms te bemiddelen in dit soort situaties. Ervaring leert dat een goed gesprek met
gedegen uitwisseling van kennis hier een heleboel oplost. Reden ook voor de branche
haar leden zo goed mogelijk te ondersteunen bij het up-to-date houden van de kennis
van wet- en regelgeving. Onze ervaring leert ook dat bedrijven die het hardste schreeu-
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wen dat ze getraineerd worden door de vergunningverlener, hun zaakjes vaak niet op
orde hebben.
Poldermodel
De afgelopen decennia heeft de NVZ een uitstekende relatie opgebouwd met de
Nederlandse inspectiediensten. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, zijn Neder landse inspectiediensten heel wat flexibeler en pragmatischer ingesteld dan hun buitenlandse collega’s. Al jarenlang voeren ze een beleid om bedrijven niet meteen te
beboeten wanneer het niet volledig aan alle formaliteiten voldoet. De Nederlandse inspectiediensten zitten regelmatig met de branche aan tafel om te kijken hoe moeilijk
uitvoerbare regelgeving, toch in de praktijk werkbaar te maken is. Hoe kunnen interpretatieverschillen uit de wereld geholpen worden? En wat zijn manieren voor het bedrijfsleven om op een kosteneffectieve manier aan regelgeving te voldoen? Inspectiediensten hebben hier niet alleen een handhavende taak, maar vaak ook een adviserende rol.
Vaak wordt gedacht dat belangenbehartiging zich in de wandelgangen van de Tweede
Kamer en het Europees Parlement afspeelt. Zoals u inmiddels begrijpt is dat een veel
te enge weergave van de zaken. Juist in het goed overleg, binnen ons Nederlandse poldermodel, is veel te bereiken voor bedrijven. In samenspraak met die zo verfoeide
ambtenaren.

BOMEN OVER CLAIMS
Koop onze producten: alleen wij zijn eerlijk en betrouwbaar. De leverancier wekt
de suggestie dat hij zich onderscheidt van anderen door wel eerlijk en wel betrouwbaar te zijn. Hij profileert zichzelf ten koste van anderen. Bij het lezen van
deze claim vraagt u zich terecht af, of dat wel hard te maken is.
Ongetwijfeld komt u claims tegen in kranten, op internet, in tijdschriften en op
producten waarvan u denkt: wat een onzin! U kunt het onderscheid maken omdat
u toevallig iets weet over het onderwerp, maar wat als deze claims nu over reinigingsmiddelen gaan en u bent geen chemicus? Hoe weet u of een claim ergens
op gestoeld is?
Het NVZ-bureau wordt regelmatig gebeld met vragen over claims: Mag een be paalde claim? Is het geen onzin? Kan er iets tegen een onjuiste claim gedaan
worden? Reden genoeg om eens te bomen over claims!
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Het nut van claims
Door claims laten leveranciers op een kort en krachtige wijze zien waarin zij anders of
beter zijn dan hun concurrent. Dit maakt het voor klanten mogelijk naast prijs ook
andere aspecten van een product mee te wegen bij beslissingen. Het formuleren van
de juiste claims is soms een dagtaak.
Een claim moet helder geformuleerd zijn en het moet vooral niet verkeerd begrepen
worden. Daarnaast moet een claim onderbouwd kunnen worden: het moet wel waar
zijn. Dit niet alleen om klanten meer te kunnen vertellen, maar ook om indien nodig uw
concurrent voor de rechter weerwoord te geven.
Verschillende soorten claims
Claims zijn niet per definitie complex. Het vermelden dat een product geschikt is voor
het reinigen van een toiletpot is ook een claim. De onderbouwing is dan eenvoudig: het
product kan bijvoorbeeld kalk verwijderen. Op het product had ook kunnen staan:
krachtig tegen kalk. De claim kan ook doorslaan: het enige product dat werkt tegen
kalk in de WC.
Veel claims zijn zo geformuleerd dat het lastiger is voor een klant om te controleren of
hij wel klopt. Je moet er dan maar op vertrouwen dat de leverancier deze daadwerkelijk kan onderbouwen. Een voorbeeld van een dergelijke kreet is “honderd procent ecologisch”. Een dergelijke claim klinkt goed, maar is nauwelijks te onderbouwen en wordt
door de kritische lezer waarschijnlijk niet serieus genomen.
Ook zijn er claims die indirect impliceren dat de leverancier betrouwbaar is. Een dergelijke claim is bijvoorbeeld ‘dermatologisch getest’. Als klant neemt u aan dat het niet
alleen getest is, maar ook daadwerkelijk huidvriendelijk is bevonden. Maar of u daar
blindelings vanuit kan gaan?
Keurmerken als claims
Zoals gebruikelijk bij onduidelijkheden in de markt ontstaan er oplossingen: keurmerken. De aanvrager van het keurmerk stelt een dossier op. De verlener van het keurmerk toetst het dossier en verleent het keurmerk. Nu is de onafhankelijkheid en
betrouwbaarheid van een keurmerk afhankelijk van de eisen aan het product en de
verlener van het keurmerk.
De eisen opgesteld door de Europese Commissie voor het ‘Ecolabel’ voor detergenten
genieten natuurlijk vertrouwen. De door de industrie opgerichte ‘Charter voor
Duurzaam Schoonmaken’ worden door onafhankelijke accountants gecontroleerd. Dit
geeft vertrouwen in de claims. Let op: plaatjes en logo’s op een verpakking zijn nog
geen keurmerk.
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Wetgeving en richtlijnen
Claims zijn daarnaast gebonden aan een aantal regels. De wetgeving is bedoeld om
onwaarheden en misleiding te voorkomen. Daarnaast zijn er nog afspraken binnen de
industrie om onduidelijkheid voor klanten te voorkomen.
In de wetgeving* voor het opstellen van het gevaarsetiket van chemische producten
staat dat je niet mag vermelden dat een product bepaalde gevaarseigenschappen niet
heeft. Letterlijk staat vermeld dat het verboden is op het etiket ‘niet toxisch’,
‘onschadelijk’, ‘niet vervuilend’ of ‘milieuvriendelijk’ te vermelden. Dit om te voorkomen dat onduidelijkheid ontstaat over het gevaar van een product. Sensibiliserend is
ook een officiële gevaarseigenschap. Een vermelding als ‘bevat geen sensibiliserende’
of ‘bevat geen allergene stoffen’ is dus ook verboden.
Speciaal voor detergenten is in de toelichting bij de Detergentenverordening (te vinden
op de Europese Commissie website**) opgenomen dat het niet de bedoeling is om de
afwezigheid van bepaalde ingrediënten te vermelden op het etiket. Bijvoorbeeld fosfaat is in deze lijst opgenomen. Een claim zoals fosfaatvrij is dan ook niet wenselijk.
Om wildgroei in claims te voorkomen heeft de adverterende industrie de Nederlandse
Reclame Code opgesteld. De Reclame Code Commissie let erop of de reclame wel eerlijk is (voldoet aan de Code). Kijk op www.reclamecode.nl voor de tekst. Ook zijn sommige claims soms ‘beschermd’ tegen misbruik. Een voorbeeld zijn de gezondheidsclaims die door de Keuringsraad KOAG/KAG (www.koagkag.nl) getoetst worden.
Hoe moet het niet
Een helaas meer en meer gebruikte manier van claimen is het beschuldigen van alle
concurrenten. Met uitspraken zoals “anderen stoppen kankerverwekkende stoffen in
een reiniger”, begeeft men zich sociaal en juridisch op glad ijs. Mocht dat waar zijn,
dan zou dat op het etiket en in het Veiligheidsinformatieblad van die producten moeten staan. De overheid controleert hier regelmatig op. In feite wordt met een dergelijke
claim twee dingen gezegd. Ten eerste wordt beweerd dat de concurrenten crimineel
zijn en lak hebben aan de wet en aan de veiligheid van haar afnemers. Daarnaast
wordt beweerd dat de overheid haar werk niet goed doet. Wij denken dat een fabrikant
die gelooft in zijn ondernemingen en zijn producten het niet nodig heeft om zijn concurrenten zwart te maken.

BOMEN OVER VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN
Veel gebruikers van professionele schoonmaakmiddelen kennen een Veiligheidsinformatieblad (Vib) maar al te goed. Een Vib bevat veel informatie, voor sommi-
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gen al snel té veel. Volgens de Arbeidsinspectie verdwijnen dan ook veel van deze
bladen ongebruikt in een map.
Daar staat tegenover dat de REACH wetgeving heel veel waarde hecht aan het
Vib. Vandaar dat de laatste maanden op Europees niveau hevig is gediscussieerd
over de structuur en de inhoud van het Vib. Mocht u het Vib nu al te uitgebreid
vinden: het wordt alleen maar meer.
Het Vib is bedoeld om professionele gebruikers in staat te stellen veilig met het product
te werken. Naast het etiket is dit blad hét middel voor de leverancier voor het geven
van informatie over veiligheid, gevaren en risico’s van schoonmaakmiddelen. De
gestandaardiseerde structuur van een Vib staat beschreven in de REACH-wetgeving.
Bijvoorbeeld welke stoffen erin zitten, gevaren van de stoffen en allerlei andere eigenschappen van de stoffen die in het product zitten (zie kader). Hoewel sommige Vib’s al
zijn uitgegroeid tot boekwerken, zijn er weinig afnemers bij ons bekend die het tot hun
favoriete literatuur rekenen.
Wat staat er in een Vib?
Op basis van de gegevens in de zestien rubrieken is het mogelijk om veilig met
het product te werken. U kunt bijvoorbeeld antwoord geven op de onderstaande vragen:
- Wie heeft het product geleverd? (rubriek 1)
- Wat zijn de gevaren van de stoffen in het product? (rubriek 2)
- Welke stoffen zitten er in het product? (rubriek 3)
- Hoe kan ik de risico’s zo klein mogelijk houden? (rubriek 7, rubriek 8, rubriek
15)
- Wat moet ik doen als er iets van het product op de huid komt? (rubriek 4)
- Wat moet er gebeuren als het wordt ingeslikt? (rubriek 4)
- En als het in een oog is gespat? (rubriek 4)
- Is het brandbaar en hoe moet ik brandend product blussen? (rubriek 5)
- Hoe moet ik gemorst of gelekt product opruimen? (rubriek 6)
- Mag ik het door de gootsteen spoelen? (rubriek 6)
- Hoe moet ik het product bewaren? (rubriek 7)
- Moet ik handschoenen aan of een veiligheidsbril op? (rubriek 8)

werkgever moet de werkplek, de werkwijze én het product combineren tot goede werkinstructies. Kortom de wetgever verwacht dat er nogal wat kennis bij een werkgever
aanwezig is. En als deze niet aanwezig is, deze wordt ingehuurd.
Bruikbaar?
In Nederland en de rest van Europa zijn hevige discussies geweest over de bruikbaarheid van Vib’s. Vaak wordt door zowel de overheid, als door gebruikers gezegd dat Vib’s
slecht zijn. De overheidsinspectie bedoelt hiermee dat er vaak te weinig informatie in
het Vib staat. De afnemer bedoelt eigenlijk dat hij te veel ‘technische informatie’ krijgt,
waar hij niets mee kan.
De overheidsinspectie wil graag op basis van de inhoud van het Vib kunnen beoordelen of een product aan alle wetgeving voldoet. Het is daarbij handig dat alle informatie
beschikbaar wordt gemaakt in één document. Een inspecteur moet nu een deel van de
informatie bij een leverancier gaan halen. En dat is lastig.
Een afnemer kijkt anders naar de informatie op het Vib. Hij wil weten hoe er in zijn specifieke bedrijfssituatie veilig gewerkt kan worden. Dat is natuurlijk het doel van het Vib.
Maar één product kan door diverse afnemers op een verschillende wijze en voor verschillende toepassingen gebruikt worden. Bij het opstellen van een Vib, moet de leverancier hier rekening mee houden. Hierdoor wordt het Vib automatisch omvangrijker.
Veranderingen
De wetgevende overheid heeft beide klachten gehoord en alleen onthouden: Vib’s zijn
slecht. Niemand is tevreden; een mooie taak om dit mee te nemen nu de wetgeving
toch moest worden aangepast door de invoering van de CLP-verordening (Hierover
bomen we een andere keer).
Een nieuw voorstel voor hoe een Vib er de komende jaren moet uitzien is gepubliceerd.
Dit voorstel komt meer tegemoet aan de wensen van de inspectiediensten dan aan de
wensen van de industrie.

Wat moet ik met een Vib?
De informatie op het Vib is meestal behoorlijk technisch. Het Vib is dan ook niet
bedoeld voor de mensen op de werkvloer. De werkgever moet op basis van het Vib zijn
werknemers kunnen instrueren hoe ze veilig kunnen werken met deze producten. De

Om te beginnen zijn er enkele administratieve wijzigingen doorgevoerd. Er zijn bijvoorbeeld enkele rubrieken omgedraaid. Daar is het niet bij gebleven. Op dit moment kon
een leverancier bepalen dat specifieke informatie niet noodzakelijk was om op te
nemen in het Vib. Bijvoorbeeld omdat een afnemer de informatie toch niet gebruikt, of
omdat hij de informatie zelf niet heeft. In het nieuwe Vib kan dat niet meer: alle rubrieken moeten worden ingevuld. Als informatie niet relevant of niet bepaald is, moet de
reden hiervoor worden gegeven. En het niet aanwezig zijn van informatie is geen geldige reden: ga maar zoeken.
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Voortrazende trein
De NVZ heeft veel tijd gestopt in het meedenken over het voorstel van de overheid.
Enkele vereenvoudigingen vielen in goede aarde en zijn in het voorstel opgenomen,
maar niet alles. Als het Europese Parlement binnenkort met het voorstel instemt, dan
kunt u vanaf 1 december 2010 te maken krijgen met de nieuwe Vib’s.
Het Vib is straks geen blad meer, maar een boekwerk. Maar het wordt wel een boekwerk dat u moet gaan lezen. Alleen opbergen is lastig, want de inspecties komen u
‘overhoren’. Ze komen bij u kijken wat u met de informatie doet. Inspecties hebben al
aangegeven het Vib goed te gaan controleren en waar nodig boetes uit te schrijven.

BOMEN OVER KETENCOMMUNICATIE
Vergezeld van veel publiciteit is op 1 juni 2007 de REACH verordening van start
gegaan. Velen waren toen bang dat REACH weleens het einde zou kunnen betekenen voor veel bedrijven. Immers, het principe van ‘no data, no market’ zou bedrijven dwingen om miljoenen Euro’s te spenderen om allerlei data boven water
te halen. Inmiddels is de eerste deadline, die van 1 december 2010, alweer gepasseerd en de meesten leven nog. Mooie gelegenheid om eens te bomen over
wat we nu hebben BEREIKT.
REACH
Over de REACH verordening zelf hebben we u in PS 2009-10 al eerder geïnformeerd.
Nog even in het kort: uitgangspunt van REACH is dat alle stoffen die op de Europese
markt gebracht worden, veilig moeten zijn voor de toepassing waarin ze gebruikt worden. Het maakt daarbij niet uit of een stof verwerkt wordt in een reinigingsmiddel, een
verpakking of in een machine. Of een stof veilig is hangt niet alleen af van zijn gevaarseigenschappen, maar vooral ook of je aan die eigenschappen en zo ja hoe lang je aan
die eigenschappen blootgesteld kan worden. Om de veiligheid te kunnen beoordelen
zijn er gegevens nodig. Deze gegevens beperken zich niet alleen tot fysische, gezondheids- en milieudata van de stoffen, maar ook over hoe een stof gemaakt wordt; hoe
een stof wordt vervoerd; hoe deze stof in een reinigingsmiddel of in een machine wordt
verwerkt; als een stof in een reinigingsmachine zit, hoe hij dan kan vrij komen; hoe
gebruikers omgaan met een reinigingsmiddel waarin deze stof zit. En ga zo maar door.
Tenslotte moet al deze informatie door de producent of importeur van de stof verwerkt
in een zogenaamd rapport. In dit rapport moet dan voor elke toepassing een blootstellingsscenario zijn opgenomen die tot een veilig werken met die stof leidt. Om dit
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voor elkaar te krijgen is een goede ketencommunicatie onontbeerlijk. ‘Geen goede
communicatie, geen markt’.
De eerste deadline van REACH is inmiddels verlopen: op 1 december 2010 moesten
de stoffen die in volumes van meer dan 1000 ton geproduceerd of geïmporteerd worden, geregistreerd zijn. Een enorme operatie, die ondanks het gemopper vooraf, redelijk succesvol is verlopen. Voor 2009 was REACH voor de meeste bedrijven een ver-vanmijn-bed-show, in 2010 had menig bedrijf al een REACH-coördinator in dienst. En dankzij deze REACH-coördinatoren ziet het er naar uit dat vrijwel alle stoffen behouden zijn
gebleven voor de industrie. Of ze ook voor iedere toepassing behouden zijn gebleven
is nog de vraag: dat is afhankelijk van hoe goed in de keten is gecommuniceerd.
De ketencommunicatie
Als je op google zoekt naar een definitie van communicatie zoekt, vindt je er snel meer
dan vijfentwintig. In essentie komen ze allen neer op ‘het overbrengen en ontvangen
van een boodschap’. Maar ja wat te doen als de zender niet goed functioneert, bijvoorbeeld omdat hij niet alle informatie wil doorgeven? En wat als blijkt dat de ontvanger de signalen niet wil oppikken omdat hij er geen boodschap aanheeft? In beiden
gevallen houdt de communicatie al snel op en wordt er alleen nog maar informatie getwitterd.
Voorwaarde voor een goede communicatie is dat er bij beide partijen de wil is elkaar
te vinden. De Europese overheden zijn ervanuit gegaan dat die wil vanzelf ontstaat
vanuit het gemeenschappelijk commercieel belang. Helaas blijkt de praktijk weerbarstiger: ook in een goed huwelijk wordt er wel eens langs elkaar heen gepraat, laat
staan in een verstandshuwelijk. Die laatste situatie omschrijft de relatie tussen de
leverancier en zijn afnemer waarschijnlijk het best.
Laten we ons ketencommunicatie voorstellen als een rij mensen die emmers water
moeten doorgeven om een brand te blussen. Als iemand zijn emmer niet doorgeeft of
leeggooit, dan stokt de gezamenlijke opgave en wordt het doel, het blussen van de
brand, niet bereikt. In ketencommunicatie werkt het net zo: als één partner in de keten
de informatie niet aanneemt of doorgeeft, heeft de rest van de keten daar last van.

een goede communicatie binnen de keten. Hiertoe zijn, samen met diverse partners in
de chemische industrie en overheden, instrumenten ontwikkeld die het voor welwillende leveranciers en afnemers mogelijk maakt te begrijpen hoe stoffen in de praktijk
worden toegepast. Een van deze instrumenten is het gebruiksdescriptiesysteem. Met
behulp van dit instrument hebben de leden van de NVZ zeer veel informatie over hun
gebruik aan hun toeleveranciers verstrekt.
Het Veiligheidsinformatieblad (Vib)
Het Vib is hét instrument bij uitstek om informatie vanuit de leverancier verder door te
geven in de keten aan zijn afnemers. Ook dit instrument is in het kader van REACH aangepast. Vanaf 1 december 2010 moeten leveranciers van stoffen hun informatie aanleveren volgens de nieuwe regels voor het Vib. Voor afnemers betekent dit dat er veel
meer informatie dan voorheen op ze afkomt, die zij op hun beurt ook weer moeten verwerken. Zo bevatten Vib’s van stoffen, naast 16 hoofdrubrieken en 49 sub rubrieken
waarin verplicht informatie verstrekt moet worden, ook nog eens een bijlage, met daarin blootstellingscenario’s van alle toepassingen waarvoor de stof wordt verkocht. De
meeste Vib’s zijn hierdoor uitgegroeid tot documenten van meer dan honderd pagina’s.
Voor de gebruikers nu de schone taak uit te vinden of hun gebruik gedekt is en zo ja,
wat de voorwaarden zijn waaronder ze mogen worden gebruikt. U begrijpt, dit wordt
vervolgd…

BOMEN OVER ECODESIGN
Bij duurzaamheid van schoonmaken denken we meestal aan de chemie: de flessen en cans met schoonmaakmiddelen. De machines waar deze spullen al dan
niet in gaan, worden nogal eens vergeten. Gelukkig zijn er genoeg oplettende
ambtenaren in Brussel ons daar met nieuwe regeltjes aan te helpen herinneren.
Zo is er bijvoorbeeld de Europese richtlijn ‘Ecologisch ontwerp’ (in de volksmond
beter bekend als ‘Ecodesign’). Regelgeving waar je overigens gemakkelijker over
kan bomen dan dat je ze kan uitvoeren.

Communicatie in REACH
In een reinigingsmiddel zitten al snel meer dan 20 stoffen. En voor elke stof zijn er
meerdere leveranciers. Producenten van reinigingsmiddelen willen graag dat hun producten gemaakt en gebruikt kunnen worden. Dit betekent dat de leveranciers van stoffen dit gebruik moeten beoordelen op hun veiligheid. En daarmee lopen we aan tegen
het grootste probleem van REACH. Er moet veel gecommuniceerd gaan worden.
Vanaf de start van REACH heeft de NVZ haar steentje bij gedragen om te komen tot

Wat is Ecodesign?
De officiële definitie van de richtlijn 2005/32/EG luidt als volgt: "ecologisch ontwerp is
de integratie van milieuaspecten in het productontwerp met het doel de milieuprestaties van het energieverbruikende product over zijn gehele levenscyclus te verbeteren”.
Dat komt er in de praktijk op neer dat de factor ‘milieu’ systematisch wordt meegenomen als criterium bij het ontwerp van producten.
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De richtlijn stelt eisen aan het energieverbruik van producten die energiegebruiken.
Bekende voorbeelden van producten die vallen onder Ecodesign zijn bijvoorbeeld koelkasten, televisies maar ook gloeilampen. De reguliere gloeilamp is, zoals u weet, vanaf
dit jaar steeds minder verkrijgbaar. Als eerste werden de 100 watt lampen verboden;
vervolgens de 75 watt, dan de 60 watt, totdat de gloeilamp zoals we die kennen helemaal niet meer te krijgen is.
De relatie met schoonmaken
Maar wat, zult u zich afvragen, heeft dit te maken met wassen en reinigen? Om te
beginnen heeft vrijwel iedere consument thuis een wasmachine staan en vaak ook een
wasdroger. Deze apparaten gaan op termijn allemaal onder de richtlijn Ecodesign vallen. Waar je nu als consument op basis van het energielabel zelf de keuze kan maken
voor een energie(on)zuinig apparaat, worden de energie onzuinige apparaten in de toekomst verboden. De eisen voor consumenten(vaat)wasmachines zijn recent gepubliceerd en worden vanaf 1 december 2011 in onderdelen van kracht.
Daarnaast vallen ook elektromotoren onder de richtlijn Ecodesign. In eerste instantie
alleen de grote, na 2015 ook de kleinere. Dat betekent dat op termijn alle apparaten
met een elektromotor met de richtlijn te maken krijgen. En dus ook de was- en reinigingsmachines voor professioneel gebruik: of het nou gaat om stofzuigers, veegmachines of schrobzuigmachines, ze bevatten allemaal een elektromotor.
Uiteindelijk is het zelfs zo dat Europa wil dat alle energie gerelateerde producten onder
de richtlijn gaan vallen. In principe betekent dat, dat men ook eisen zou kunnen gaan
stellen aan de schoonmaakmiddelen zelf. Iets waarvan de NVZ zich afvraagt of dit iets
toevoegt aan bestaande initiatieven zoals het Charter voor duurzaam schoonmaken.
Immers, ook hierin zijn de eisen zodanig opgesteld dat ze leiden tot een verbetering
van de hele levenscyclus.
De rol van de NVZ
Veel Nederlandse fabrikanten en importeurs van professionele reinigingsmachines zijn
aangesloten bij de NVZ. Zij zijn actief binnen de sectie NIFIM. Een belangrijke bijdrage
van de NVZ-Nifim is de ontwikkeling van het Standaard Informatie Systeem voor
Machines (SIS-M). Op basis van dit systeem kunnen machines gemakkelijk onderling
vergeleken worden.

Zo worden op de eerste plaats de was- en reinigingsmiddelen afgestemd op de mogelijkheden van de machines, bijvoorbeeld de mogelijkheid om met minder water en bij
lagere temperatuur, effectief gebruikt te worden. Daarnaast speelt duurzaamheid een
grote rol bij de innovatie van schoonmaakmachines. Het duurt alleen langer voordat al
deze innovaties terug te zien zijn in de markt. Een schoonmaakmachine koop je niet
voor een jaar. Oude machines worden vaak niet eerder vervangen dan wanneer ze stuk
gaan of zijn afgeschreven.
Verder willen we opmerken dat duurzaamheid niet ophoudt bij de aanschaf van de
machine. Juist in de gebruiksfase kunnen de klanten winst halen. Een aan- en uitknop
zit niet voor niets op een machine. Regelmatige inspecties en goed onderhoud zorgen
ervoor dat een machine veilig en probleemloos functioneert. Biedt als machineleverancier de mogelijkheid aan medewerkers van klanten goed op te leiden. Tenslotte als
uw klanten van een machine af willen, stimuleer dan dat deze aangeboden worden
voor recycling.

BOMEN OVER WEBSITES
Als je vandaag de dag ergens iets meer van af wil weten, dan ga je al snel even
googlen op internet. Toch is het vreemd dat je als met de modernste technieken
zoekt naar bijvoorbeeld een thema als duurzaam schoonmaken, dat je dan al snel
uit komt bij Middeleeuwse methoden. Gebruik zand, zeep en soda en neem vooral de tijd om lang en stevig te schrobben. Hoe betrouwbaar en bruikbaar zijn deze
adviezen? Ook de reinigingsmiddelenindustrie heeft zich sinds de middeleeuwen
niet alleen drastisch ontwikkeld, maar is vooral ook steeds duurzamer geworden.
Maar hoe kom ik dan wel aan goede en betrouwbare informatie over bijvoorbeeld duurzaam schoonmaken. Het valt in de dagelijkse schoonmaakpraktijk niet mee om alle
actuele ontwikkelingen met betrekking tot schoonmaakmiddelen bij te houden.
Producenten zijn constant bezig met productinnovaties waardoor producten en het
gebruik ervan veranderen, nieuwe producten komen op de markt. Komt nog bij dat er
in Europa veel veranderingen aankomen op het gebied van wet- en regelgeving. Voor
de eindgebruiker betekent dit in de praktijk vooral dat het etiket van de gebruikte producten zal veranderen. En daarmee de werkinstructiekaart. Sommige producten krijgen een andere (chemische) indeling en ook dat zal wat beteken voor de etikettering.

De NVZ is voortdurend in gesprek met overheid en belanghebbenden over de manier
waarop duurzaam schoonmaken, naast de bestaande initiatieven, verder vorm gegeven kan worden. Dit betekent dat Ecodesign ook bij de NVZ de nodige aandacht heeft.

www.nvz.nl
De Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ) is zich bewust van de proble-
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men die consumenten en eindgebruikers ondervinden om goede, betrouwbare en
vooral bruikbare informatie te vinden. Vanaf het moment dat de mogelijkheden zich
voordeden om via het internet informatie aan te bieden, heeft zij deze aangegrepen
om informatieve websites op te richten.
De website www.nvz.nl probeert eindgebruikers zo goed mogelijk te helpen bij het verkrijgen van informatie over schoonmaakproducten. De website bestaat al ruim 10 jaar
en is in die jaren regelmatig vernieuwd. De laatste wijziging heeft recentelijk plaatsgevonden.
Op de website www.nvz.nl is een schat aan informatie te vinden, niet alleen voor consumenten, maar juist ook voor de professionele gebruiker. Onder de kop ‘professionele reiniging’ wordt uitgebreid ingegaan op alle aspecten van professioneel schoonmaken. Dit is natuurlijk een belangrijke service voor onze eindgebruikers. De NVZ vindt
het belangrijk dat de producten van onze leden goed en veilig gebruikt kunnen worden.
Maar het pas ook in steeds verder gaande vraag van overheden, die van producenten
vragen hun klanten goed voor te lichten over veilig gebruik van producten.
www.cleanright.eu
Indien het etiket en de gebruiksinstructies goed worden opgevolgd, is schoonmaken veilig. Maar wordt de informatie altijd wel goed begrepen. In het verleden hebben wij u in
dit blad reeds gewezen op www.isditproductveilig.nl. Deze website is opgericht met als
doel gebruikers te helpen met het veilig om te gaan met producten.
Dit Nederlands initiatief heeft een Europese uitstraling gekregen. Samen met de Europese koepel van fabrikanten en importeurs van was - en reinigingsmiddelen, de AISE,
de website www.cleanright.eu ontwikkelt. Aan de hand van een virtuele rondleiding
door een huis kom je als bezoeker met alle aspecten van schoonmaken en onderhoud
in aanraking. Hoewel de website in eerste instantie bedoelt is voor consumenten, is
ook hier voor de professionele gebruiker heel veel nuttige informatie te vinden.
www.google.nl
Mocht u dus met vragen zitten over bijvoorbeeld duurzaam schoonmaken, kunt u
terecht op de genoemde websites. Ze zijn door de was- en reinigingsmiddelenbranche
ontwikkeld om u te helpen wegwijs te maken in het digitale bos. Wilt u meer weten over
duurzaam schoonmaken, dan kunt u in eerste instantie prima terecht op www.nvz.nl.
En wilt u toch liever gaan googlen, google dan met verstand en gevoel. Als internet u
terug stuurt in de tijd, weet dan dat duurzaam bezig bedenk dat er veel duurzaamheidinitiatieven bestaan die gewoon aansluiten bij de mens en zijn gewoonten, anno
2010.
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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 2010. Als u wilt weten wie
namens de vereniging bij deze contacten betrokken zijn, kunt u kijken op bladzijde 61
tot en met 64 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

Aandachtsgebieden

De NVZ heeft 54 leden. Een ledenlijst vindt u op bladzijde 66 en 67 van dit jaarbericht.

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.

Het bestuur
De huidige samenstelling van het bestuur vindt u op bladzijde 62 van dit jaarbericht.

Technische commissies

Secties

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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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.
(voorzitter)
- A.I.S.E. Board
• 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.
• Opslag (PGS-15 en PGS-31)
- A.I.S.E. Charter voor duurzaam
• Producentenbijeenkomsten
schoonmaken
- NVZ-Digitale Informatiemap
- Rekenprogramma
- Cursussen
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Scientific & regulatory affairs
mevrouw ir. D. (Daniëlle) van Corven-Kloosterman
• Biociden o.a.
• Indelen, Etiketteren en Verpakken
- Biocidenrichtlijn
- NVIC
- Nederlandse gedifferentieerd
- VOS
handhavingsbeleid voor
- Verpakkingenbelasting
niet-toegelaten middelen
- Water (ABM)
- Platform Biociden
• Duurzaamheid
• Transport (ADR)
- Duurzaam inkopen
• Technische contacten met OSB
- Ecolabel
• Wetgeving rondom
• Ledenondersteuning o.a.
reinigingsmachines
- NVZ-Berichten
• Coördinatie Technische
- Ledenwebsite
Commissies en Nedefa-bestuur
- Cursussen

Coördinator verenigingszaken
N.J.H. (Klaas) Gravesteijn
• Organiseren van algemene ledenvergaderingen en sectiebijeenkomsten
• Coördinatie bestuur NVZ en
sectiebesturen
• Coördinatie juridische adviesgroep
• Coördinatie media aandacht
• Omzetstatistieken
• ISSA-Interclean
• Contacten met andere organisaties in
de schoonmaakbranche (OSB, VSR)

• Communicatie over A.I.S.E. initiatieven
• Consumentenaangelegenheden
- Consumentenbond
- www.isditproductveilig.nl
• Communicatie leden
- Onderhoud ledenwebsite
- Jaarbericht
• Consumentencommunicatie
- Publiek deel website NVZ
- A.I.S.E. Charter voor duurzaam
schoonmaken
- Europese consumentenwebsite
www.cleanright.eu

Secretaresse
mevrouw A. (Adinda) Westerhoff
• Secretariaat

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

• Onderhoud relatiedatabase

• IT

Het verenigingsbureau

Projectmedewerker communicatie
mevrouw drs. L.A. (Lilian) Vereijken-van Embden
• NVZ website en brochures
Het NVZ-team (van links naar rechts): Lilian Vereijken-van Embden, Gerhard Roeterd, Adinda Westerhoff,
Hans Razenberg, Daniëlle van Corven-Kloosterman, Wouter Pfeifer en Klaas Gravesteijn.
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Groepen en commissies NVZ
INTERN
NVZ-Bestuur
J.J.M. Schoemaker, voorzitter
W.J.A. Callens (algemeen directeur
Diversey)
N. van Dam (Vice President Marketing
Unilever Benelux)
B. Merey (Vice President & General
Manager België/Nederland Procter &
Gamble)*
J.B. Santoul (General Manager Henkel
Nederland)
R. Smulders (voorzitter NVZ-Nifim,
algemeen directeur Ecolab)
H.M.N. Vossen (voorzitter NVZ-Producenten, directeur Helichem)
*
Opgevolgd door R. van de Straat (directeur externe relaties, Procter &
Gamble) per 11 november 2010
NVZ-Nifim
Sectiebestuur
R. Smulders (Ecolab), voorzitter
W. van den Burg (Nilfisk-Advance)
W.J.A. Callens (Diversey)
H.M.N. Vossen (Helichem)
R. van Wersch (Alpheios)

NVZ-Producenten voorbereidingsgroep
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)
H.J.M. Sinnige (CAB Kievit)
Technische Commissie
Consumenten
R. van de Straat (Procter & Gamble),
voorzitter*
H.L. Blonk (Dalli Benelux)
J. Clinkemalie (Henkel)
A.B.K. Jespers (SaraLee Household &
Body Care, agendalid)
K.H Kool (SC Johnson Benelux)**
X. Lauteslager (Unilever Home &
Personal Care)
P.H. Ubink (Van Dam Bodegraven)
*
Opgevolgd door P.H. Ubink per
1-1-2011
**
Opgevolgd door J.C. Ferrando (SC
Johnson Benelux)

NVZ-Nedefa
Bestuur
M.L.M. Claassens (Diversey), voorzitter
E. van Ammers (Ecolab)
R.W. Hoevenaar (Veip)
G.J.E. van Meurs (Schülke +)
F.A. van der Pluijm (Thetford)
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Technische Commissie Industriële
en Institutionele Producten
M.L.M. Claassens (Diversey), voorzitter
E. van Ammers (Ecolab)
W.M.P. Drissen (Helichem)
R. Hasselberg (Dr. Weigert Nederland)
L.S. Metternich (Spectro)
H.J.M. Sinnige (CAB Kievit)
J.A. Vreeman (Diversey)

EXTERN neemt de NVZ deel in

Technische Commissie Machines
D. van Wolde (HAKO), voorzitter
D.M. Both (Kroonint)
H. de Jong (Diversey)
D. Knuttel (Hilco)*
N. Konings/J. Struver (Alpheios)
L.J. Vrijburg (Nilfisk-Advance)
*
Pensioen per 1-1-2011

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

Statistiekcommissie
R. Smulders (Ecolab), voorzitter
F.M. Veendorp (Numatic International)
OSB-KAM
P. van Gogh (Gom)
N. Koch (OSB)
L. de Kort (Hectas)
H.J.M. Sinnige (CAB Kievit)
R. Smulders (Ecolab)
A. Vreeman (Diversey)
SIS-T commissie
P. Bannink (SVS)
F. Brandsma (Alpheios)
R.H.L. Huisman (VSR)
T. Nijgh (ISS Nederland)
B. Smallenbroek (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
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
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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)
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
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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Ledenlijst NVZ
AD Productions B.V. - Heijningen - www.adinternationalbv.com
Alpheios B.V. - Heerlen - www.alpheios.nl
Americol B.V. - Zaandam – www.americol.nl
Amway Nederland Ltd. - Tiel - www.amway.com
Boco B.V. - ‘s-Gravenland - www.boco.nl
Bolton Nederland B.V. - Tiel - www.boltongroup.nl
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.nl
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.ecolab.nl
Ewepo B.V. - Zwolle - www.ewepo.com
H.D. van Dijk Reinigingstechniek B.V. - Sint Annaparochie - www.hdvandijk.nl
Hako B.V. - Andelst - www.hako.nl
HBV Chemicaliënhandel B.V. - Vlaardingen - www.hbvchemicalien.nl
Helichem B.V. - Belfeld - www.helichem.nl
Helico V.O.F. - Schaijk - www.helico.biz
Henkel Nederland B.V. - Nieuwegein - www.henkel.com
HG International B.V. - Almere - www.hg.eu
Hilco B.V. - Andelst - www.hakobv.nl
Jamé Coatings BV - Opmeer - www.jamecoatings.com
Kärcher B.V. - Hoogstraten (B) - www.karcher.nl
Koninklijke Sanders B.V. - Vlijmen - www.royalsanders.com
Kroonint B.V. - Rotterdam - www.kroonint.nl
McBride B.V. - Barneveld - www.mcbride.co.uk
Militex B.V. - IJmuiden - www.militex.nl
Multifill B.V. - Mijdrecht - www.multifill.nl
Nilfisk-Advance B.V. - Almere - www.nilfisk-advance.nl
Numatic International B.V. - Alphen aan de Rijn - www.numatic.nl
Oostchem B.V. - Oldenzaal - www.westchem.nl
Oranje - Oldenzaal - www.oranjebv.com
Procter & Gamble Netherlands Services B.V. - Rotterdam - www.pg.com

Quaron Cleaning Systems B.V. - Mijdrecht - www.quaron-cs.nl
Rogier Bosman Chemie B.V. - Heijningen - www.rbcgroupbv.com
S.C. Johnson Benelux - Mijdrecht - www.scjohnson.com
Schülke + - Haarlem - www.schuelke.com
Senzora B.V. - Deventer - www.senzora.com
Spectro B.V. - Oss - www.spectro.nl
Technical Concepts-Bentfield B.V. - Hillegom - www.bentfield.com
Tevan B.V. - Gorinchem - www.tevan.com
Thetford B.V. - Etten-Leur - www.thetford.eu
Timac AGRO Nederland B.V. - ‘s-Hertogenbosch - www.timacagro.nl
Unilever Benelux - Rotterdam - www.unilever.com
Van Dam Bodegraven B.V. - Bodegraven - www.vandambodegraven.nl
Van der Graaf & Zn. - Klundert
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
Zeepfabriek Siderius B.V. - Vuren - www.siderius.nl
ZEP Industries Europa B.V. - Bergen op Zoom - www.zepbenelux.com
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Ereleden
E.P. Beij

lid Technische Commissie Consumenten 1987-2006, inclusief twee
perioden als voorzitter, namelijk 1992-1994 en 2001-2006
J.S. van Dam voorzitter NVZ 1981-1998
G.J. Lichtfus
lid Technische Commissie Consumenten 1985-2005, inclusief twee
perioden als voorzitter, namelijk 1990-1992 en 1999-2001
H.J.M. Sinnige lid Technische Commissie Consumentenproducten van 1986-2000,
en lid van de Technische Commissie Institutionele en Industriële
Producten vanaf 1996
J. Verstijnen
voorzitter NVZ 1998-2004
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Afkortingenlijst
ADR

A.I.S.E.
CEFIC
CLP
Ctgb
DUCC
EU-GHS
NAV
NCV
NVIC
NVZ
OSB
REACH
SIS-C
SIS-M
SIS-T
SZW
TC-C
TC-IIP
TC-M
Vib
VNCI
VSR
VWA
VWS
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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 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
Voedsel- en Waren Autoriteit
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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Colofon
Het Jaarbericht 2010 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
Vormgeving
BUD design, Driebergen
©2011 NVZ, Zeist
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