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Voorwoord

Geachte lezer
Waarschijnlijk zullen we 2016 herinneren als het jaar waarin de Verenigde
Staten tot ieders verrassing Donald Trump als nieuwe president kozen. Maar
het is ook het jaar waarin onze economie zich definitief uit de crisis worstelde. Ook in onze branche is te merken dat het beter gaat: er wordt meer
uitgegeven, ook aan was-, reiningings-, onderhouds-, en desinfectiemiddelen.
Successen waren er voor de NVZ onder andere met de nieuwe UN rekenmethode voor de indeling voor transport, de aanpassing van PGS 15 voor de
brandbaarheid van mengsels en de verdere uitrol van het SUMI (voorheen
GEIS) systeem. Op de valreep van het oude jaar was nog een ingewikkelde
discussie over een rapport van de gezondheidsraad over het gebruik van
biociden. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd en de NVZ volgt dit
dossier nauwgezet.
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“Successen waren er voor de NVZ onder
andere met de nieuwe UN rekenmethode
voor de indeling voor transport,
de aanpassing van PGS 15 voor de
brandbaarheid van mengsels en de
verdere uitrol van het SUMI (voorheen
GEIS) systeem.”

2016 was ook het jaar waarin ik door de leden tot voorzitter van de NVZ
benoemd werd. Voor velen van u ben ik waarschijnlijk een nieuw gezicht en
ik stel mij bij dezen graag nog een keer aan u voor.
Na een carrière bij twee corporate georiënteerde bedrijven, met functies in
binnen- en buitenland, ben ik sinds 10 jaar directeur-eigenaar van Van Dam
Bodegraven BV. Vanuit die hoedanigheid was ik al actief betrokken bij zowel
de NVZ als bij onze Europese koepelorganisatie, A.I.S.E. Als voorzitter sta ik
voor de belangen van álle leden, groot of klein, importeurs of producent,
actief in de consumentenmarkt of professionele markt.
De NVZ is een sterke vereniging, waarin de diverse invalshoeken altijd goed
aan bod komen en de afweging krijgen die ze verdienen. Ik vertrouw er
daarom op dat we de komende jaren de NVZ verder kunnen verstevigen
en op die manier ook onze industrie verder versterken. Samen met onze
leden, maar natuurlijk ook op constructieve wijze met de overheid, NGO’s en
collega-branches.
Marc Bakker Schut | voorzitter NVZ
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De NVZ
in beeld
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NVZ – Schoon, Hygiënisch, Duurzaam 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-Desinfectie)
•	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, 56 in totaal.
Ongeveer twee derde van de leden behoort tot het Nederlandse midden- 
en kleinbedrijf. In totaal dekt de NVZ vrijwel de volledige markt voor
consumentenproducten. Van de omzet in de professionele markt is de
dekkingsgraad in chemische producten meer dan 85% en bij machines
circa twee derde van de markt.
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De Nederlandse markt voor was- en
reinigingsmiddelen in 2016
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 indu
striële reiniging. Met deze cijfers wordt inzicht gegeven in de trendmatige
ontwikkelingen in de markt.

Toelichting cijfers consumentenmarkt
De cijfers zijn gebaseerd op de omzetcijfers van marktonderzoekbureau
Euromonitor. Het betreft de omzet op consumentenprijsniveau, van de
totale Nederlandse markt voor huishoudelijke was- en reinigingsmiddelen.
In 2016 gaf de Nederlander per hoofd van de bevolking € 55 uit aan wasen reinigingsmiddelen. Dit bij een totale Nederlandse besteding van circa
935 miljoen Euro. Daarmee loopt de groei van de markt in de pas met die
van de groei van de Nederlandse bevolking.
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“de populariteit van
capsules met vloeibaar
wasmiddel blijft
onverminderd groot."
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Trends consumentenmarkt
De Nederlandse consument heeft in
2016 ongeveer hetzelfde uitgegeven
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De populariteit van de capsules met
vloeibaar wasmiddel blijft onverminderd
groot, in deze categorie werd meer
dan 10% meer omgezet. De langjarige
trend, dat er meer vloeibaar wasmiddel
en minder poedervormig wasmiddel
wordt gebruikt, blijft zichtbaar.

Toelichting cijfers professionele markt
De cijfers zijn gebaseerd op de omzetcijfers die de NVZ bij haar leden 
van de secties NVZ-Nifim en NVZ-Nedefa verzamelt. Deze cijfers worden
geëxtrapoleerd naar het niveau van de totale Nederlandse institutionele en
industriële markt voor reiniging- en desinfectiemiddelen, alsmede machines
en hulpmaterialen. Bij deze extrapolatie wordt uitgegaan van de geschatte
marktaandelen die de NVZ-leden met elkaar in de diverse markten hebben.

Reinigings- en desinfectiemiddelen

Machines
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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 hulp
materialen omvat onder meer schrob- en veegmachines, stof-/waterzuigers,
tapijtreiniging machines, materiaalwagens, mopsystemen en kleine hulp
materialen. 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.

Trends professionele
markt
In 2016 bedroeg de totale omzet

Totaal professionele markt
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toen de markt een stabiele omzet
liet zien. De groei wordt met name
gerealiseerd in de categorie reinigingsen desinfectiemiddelen, zowel
institutioneel als industrieel. In de
categorie machines en hulpmiddelen
zit groei in de omzet van verkochte
machines, maar blijft de categorie
hulpmiddelen achter. Daarmee
schommelt ook in 2016 de omzet
rond de € 80 miljoen.
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In dit deel van het Jaarbericht besteden we 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 ‘over de NVZ').

VISIE
De NVZ
wil met haar leden en
haar partners een schone,
hygiënische en duurzame
leefomgeving voor
alle Nederlanders
creëren.
NVZ

Missie
• De NVZ werkt met haar partners aan initiatieven die hygiëne vergroten.
• De NVZ stelt duurzaamheid centraal.
• De NVZ gaat namens de branche in gesprek met overheid, NGO’s, politiek
en media over een hygiënische, schone en duurzame leefomgeving.
• De NVZ informeert, betrekt en ondersteunt haar leden actief ten aanzien
van wet- en regelgeving en vrijwillige initiatieven.
• De NVZ informeert een breed publiek over het verantwoord en veilig om
gaan met onze producten.
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Ledenondersteuning
Individuele dienstverlening
Bij problemen met betrekking tot bijvoorbeeld wetgeving of inspecties,
weten steeds meer leden de weg naar de staf van het NVZ bureau te
vinden. Het bureau heeft veel parate kennis en goede contacten, en
vrijwel alle gevallen kunnen we inderdaad naar tevredenheid hulp bieden.

NVZ ondersteunt bij inspectiegeschillen
Inspectiediensten houden in Nederland toezicht op het naleven van de
wetgeving. Het NVZ bureau heeft regelmatig contact met deze instanties,
bijvoorbeeld om vrijwillige initiatieven als de nieuwe handschoenen hand
leiding te delen. Daarnaast heeft de NVZ jaarlijks een overleg met de drie
voor onze branche belangrijkste inspectiediensten: de NVWA, de ILT en iSZW.
Het kan voorkomen dat een NVZ-lid het niet eens is met de interpretatie
een inspecteur. Het bureau heeft in 2016 meerdere keren leden succesvol
weten te ondersteunen bij dit soort geschillen.
Ook als er geen twijfel bestaat over een geconstateerde overtreding, is het
voor het bureau nuttig om hiervan op de hoogte te worden gebracht. In de
regelmatige contacten met inspectiediensten, zoals het jaarlijkse inspectieoverleg, is het goed een beeld te hebben waar inspecteurs op focussen bij
het bezoeken van leden.
De NVZ heeft op wekelijkse basis contact met de Nederlandse overheid over
uiteenlopende onderwerpen.

Ledenbezoek
De NVZ bezoekt regelmatig haar leden. Op deze manier weten we wat er
bij de bedrijven speelt en krijgen we een goed beeld van de zaken die er bij
onze leden leven.
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Transport en opslag
Nieuwe criteria voor transportindeling corrosieve
mengsels vastgesteld
De NVZ is de afgelopen twee jaar namens de A.I.S.E. actief geweest in
Genève om een gezamenlijk Cefic/A.I.S.E. voorstel tot wijziging van de
transportwetgeving geaccepteerd te krijgen. Aanleiding van het inbrengen
van het voorstel was het feit dat met de huidige wetgeving corrosieve
mengsels vaak een onjuiste, te zware transportindeling konden krijgen.
Dit resulteert in onnodig hoge transportkosten voor het bedrijfsleven.
Hoewel het ADR de in Nederland vigerende wetgeving is voor het vervoer
van gevaarlijke goederen over de weg, is deze wetgeving gebaseerd op een
modelwetgeving van de Verenigde Naties. Grote inhoudelijke wijzigingen
in het ADR, zoals wijzigingen in de indelingscriteria, dienen dan ook eerst
in deze modelwetgeving aangepast te worden.
In de laatste vergadering van het wettelijke ‘biennium’ 2015-2016 waarin
wijzigingen voor 2017 aangenomen kunnen worden, is het Cefic/A.I.S.E.
voorstel in Genève aangenomen. Hiermee wordt het mogelijk om de transportindeling van mogelijk corrosieve mengsels onder andere te bepalen aan
de hand van een (CLP-achtige) rekenmethode, waarbij gekeken wordt naar
de transportindeling van de ingrediënten in het mengsel. In de 2019 update
van het ADR zullen deze nieuwe indelingscriteria ook in het ADR worden
opgenomen.

LQ-kenmerk en Arbeidsomstandighedenwet
In 2016 is er discussie ontstaan over het veilig kunnen werken met verpakte
goederen die enkel voorzien zijn van het zogenoemde ‘Limited Quantities’
(LQ)-kenmerk. De discussie is ontstaan door verschillende interpretaties van
de CLP-verordening, de Arbeidsomstandighedenwet en de transportwet
geving (ADR). De Arbeidsomstandighedenwet schrijft voor dat bedrijven
hun medewerkers zodanig moeten informeren dat zij veilig hun werk
kunnen doen. Etikettering (bij voorkeur CLP-etikettering) van de werkplek
en de producten waarmee gewerkt wordt is hier een belangrijk onderdeel
van. Hoewel een LQ-kenmerk in de transportwetgeving gebruikt wordt voor
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de indicatie van gevaarlijke stoffen verpakt in beperkte hoeveelheden per
binnenverpakking, geeft dit geen informatie over de specifieke gevaren van
het verpakte product. Medewerkers die met deze producten handelingen
uitvoeren zouden dan onvoldoende weten van de risico’s van het product
om er veilig mee om te gaan. Vanuit de CLP-verordening is een LQ-kenmerk
geen reden om verplicht CLP-etikettering aan te brengen.
Met een werkgroep van NVZ- en NAV-leden, en in samenspraak met de
Inspectie SZW, is een document opgesteld waarmee een richting van maatregelen opgesteld kan worden die medewerkers van voldoende informatie
voorzien om gezond en veilig te kunnen werken. Dit document wordt door
iSZW gezien als een voorbeeld van een ‘best practice’ en wordt in brochurevorm beschikbaar gesteld aan de leden. Daarnaast zal deze gedeeld worden
met andere brancheverenigingen.

Desinfectiemiddelen en antibiotica
resistentie
In december 2016 heeft de Gezondheidsraad een rapport uitgebracht met
de titel ‘Zorgvuldig omgaan met desinfectantia’ Hoewel de NVZ in januari
2016 input hiervoor heeft geleverd, blijkt uit het rapport dat hier niet veel
mee gedaan is. Wel concludeert het rapport, in overeenstemming met de
NVZ bevindingen, dat er geen verband is tussen het gebruik van desinfectiemiddelen en het ontstaan van antibioticaresistentie. De NVZ heeft in aanloop
naar de publicatie een algemeen standpunt en een specifieke reactie rapport
gepubliceerd die ook door leden gebruikt worden. Media vinden door deze
standpunten de NVZ.
Ook heeft de NVZ naar het ministerie van VWS en ministerie van I&M een
brief gestuurd met haar opmerkingen over het rapport en is de NVZ in
gesprek met beide ministeries.
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Brancheplan Duurzaam Verpakken
De NVZ heeft samen met de NCV de Brancheplan Implementatie Stuurgroep
(BIS) opgericht om de implementatie van het Brancheplan Duurzaam
Verpakken door de leden van beide verenigingen te ondersteunen. Samen
met de BIS is de enquête voor de nulmeting van het brancheplan gemaakt
en deze is door een groot aantal leden ingevuld. De resultaten worden in
de loop van 2017 bekend gemaakt. De NVZ heeft, ook namens de NCV,
zitting in de industrie brede stuurgroep die nationale implementatie van alle
ingediende brancheplannen coördineert.

NVZ werkgroep Microbiologisch Reinigen
opgericht
Het reinigen met micro-organismen lijkt in populariteit te stijgen. Er worden
dan ook steeds vaker ‘microbiologische’ producten op de markt gebracht,
middelen waar doelbewust micro-organismen met reinigende en/of ont
geurende eigenschappen aan zijn toegevoegd. Aan de hand van een aantal
verschenen nieuwsartikelen over dit onderwerp blijkt er echter nog veel
onduidelijkheid te bestaan over wat deze producten nou precies inhouden,
en wat de veiligheid ervan is. Zoals te verwachten is, zijn ook de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied een stuk gevorderd.
Om duidelijkheid te scheppen in de groeiende interesse in microbiologische
reinigers is binnen de NVZ een werkgroep opgericht die zich zal buigen over
het opstellen van een informatieve brochure over het onderwerp. Naar
verwachting zal deze brochure halverwege 2017 gereed zijn.

18

Schoon, Hygiënisch, Duurzaam

“Het reinigen met microorganismen lijkt in
populariteit te stijgen.”

REACH implementatie vordert gestaag
De laatste REACH registratiedeadline van 31 mei 2018, wanneer stoffen
die tussen de 1-100 ton per jaar worden geïmporteerd of geproduceerd
geregistreerd moeten worden, komt merkbaar steeds dichterbij. Binnen
de A.I.S.E. en de NVZ is bijvoorbeeld in 2016 aandacht besteed aan het
in kaart proberen te brengen van ‘probleemstoffen’, stoffen die in 2018
mogelijk niet geregistreerd gaan worden en dus van de markt zullen
verdwijnen in 2018. Het is voor leden van de NVZ van belang dat deze
stoffen zo vroeg mogelijk kenbaar worden gemaakt, om hier in formuleringen
of met leveranciers rekening te houden.
Ook inspectiediensten zetten stappen in de implementatie van REACH.
Zo is aangekondigd dat in 2017 gehandhaafd gaat worden op de REACH
verplichtingen van formuleerders, met name de verplichtingen rondom de
bijlage bij het Veiligheidsinformatieblad. Aan de hand van de cursus
‘REACH voor Formuleerders’ van NVZ Academy biedt het bureau hulp aan
leden bij het voldoen aan deze verplichtingen.

SUMI’s – Safe Use of Mixtures Information
Een van de REACH verplichtingen voor fabrikanten van professionele en
industriële producten, is het doorgeven van informatie over het veilig
gebruik van het mengsel via (een bijlage bij) het Veiligheidsinformatieblad
(Vib). De NVZ is al jaren één van de koplopers over dit onderwerp, ook
binnen de A.I.S.E. Een vereiste bij het kunnen voldoen aan deze verplichting
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is dat er betrouwbare, relevante informatie over het gebruik van een stof in
een dergelijk professionele of industriële mengsels is opgenomen in (de
bijlage van) de Vib’s van de ingrediënten.
De eerste stap naar hogere kwaliteit stof-Vib’s is in 2016 gezet door de
publicatie van de zogenoemde A.I.S.E. ‘use mapping tables’, tabellen
bedoeld voor grondstofleveranciers waarin standaard handelingen met
professionele en industriële was- en reinigingsmiddelen staan opgenomen.
Grondstofleveranciers gebruiken deze informatie vervolgens bij het uitvoeren
van een chemischeveiligheidsbeoordeling van die handelingen. De resultaten
van deze beoordelingen worden vervolgens opgenomen in de bijlage van
de stof-Vib’s, waar dan vermeld staat welke maatregelen gevolgd moeten
worden om de handeling veilig uit te voeren.
Het is vervolgens aan de producent van het mengsel om deze maatregelen
voor veilig gebruik door te geven aan zijn afnemers. Dit kan via het zogenoemde ‘Safe Use of Mixtures Information’ (SUMI) principe. SUMI’s zijn
simpele, overzichtelijke documenten die voorwaarden voor het veilig
gebruik van een professionele en industriële producten bevatten, bedoeld
om mee te sturen als ‘bijlage’ van het Vib van het product.
In 2017 zal vanuit de NVZ extra aandacht worden besteed aan dit SUMI
principe, in de vorm van aanvullende, toegewijde cursussen.

De toekomst van Europese wetgevingen:
Better Regulation
Al lange tijd bestaat er in het bedrijfsleven het gevoel dat de Europese
regelgeving is doorgeschoten; er wordt veel geregeld terwijl het niet duidelijk
is of het daadwerkelijk wat oplevert. Deze boodschap is geland bij de
Europese Commissie onder leiding van de heer Juncker. Deze Commissie
heeft het onderwerp ‘Better Regulation’ geïntroduceerd, een raamwerk wat
zou moeten leiden tot significante verbeteringen in de Europese wetgevingen.
De detergentenindustrie is altijd proactief in het onderhouden van dialogen
met belangrijke stakeholders op het gebied van wet- en regelgeving, en
draagt zo ook in dit kader een steen bij in de discussies.
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Als onderdeel van de Better Regulation heeft de Europese Commissie in
2016 een zogenaamde cumulative cost assessment laten uitvoeren. Leden
van de A.I.S.E. en NVZ hebben hier een bijdrage aan geleverd. Uit de
studies bleek dat de kosten voor naleving van de wetgeving (o.a. CLP,
REACH, Biocidenverordening) zo’n 11.3% van de sector bedraagt hetgeen
overeenkomt met zo’n 33% van de winstgeving. Deze kosten hebben
gevolgen voor de innovatiekracht van ondernemingen. Daarnaast is het niet
altijd eenduidig of de regelgeving daadwerkelijk bijdragen tot een hoger
veiligheidsniveau.
Op 10 juni 2016 organiseerde de A.I.S.E. hiertoe een ‘Better Regulation’
workshop over het veilig omgaan met was- en reinigingsmiddelen.
Afgevaardigden van zowel nationale en Europese autoriteiten waren hierbij
aanwezig. De workshop ging met name in op de effectiviteit van veiligheidsinformatie op etiketten voor consumenten. Vanuit de NVWA gaf de
heer Peter Dekker een bijdrage over de Nederlandse campagne op dit gebied.

CLP: nog altijd in beweging
De laatste deadline van CLP nadert: 1 juni 2017, vanaf wanneer er geen
producten met ‘oude’ etiketten meer op de markt mogen worden gebracht.
Dit betekend echter niet dat het rustig is rondom CLP. Er zijn nog altijd ontwikkelingen gaande die van belang zijn voor leden van de NVZ.

Uitvouwetiketten
Wanneer de CLP-informatie die in een land verplicht wordt gesteld niet op
het etiket past, mag je als fabrikant gebruik maken van uitzonderingen:
bijvoorbeeld het gebruik van een uitvouwetiket. Een onderwerp waar in
2016 nog veel over gediscussieerd werd, met name over hoe een uitvouwetiket er precies uit moet komen te zien. Het richtsnoer van het Europees
Chemicaliën Agentschap (ECHA) over etiketteren en verpakken volgens CLP
geeft inmiddels voorwaarden over dit soort etiketten: wat moet op de
eerste pagina, wat mag in de binnenkant van het uitvouwetiket en wat
moet op de laatste pagina komen te staan. Helaas zijn de discussies nog
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niet volledig beslecht en zal in 2017 worden besloten of het aantal talen
dat in een uitvouwetiket opgenomen gaan worden, beperkt moet worden.
Vanuit verschillende NVZ leden zijn via de A.I.S.E. voorbeelden aangedragen
waarom een dergelijke beperking niet nodig is om de leesbaarheid van een
uitvouwetiket te garanderen.

Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) aangepast
aan CLP
CLP heeft ook zijn effecten in regels die in het verleden afhankelijk waren
van het oude indelingssysteem, waaronder de Algemene Beoordelings
Methodiek (ABM). De ABM is een methodiek aan de hand waarvan de
‘waterbezwaarlijkheid’ van stoffen of mengsels bepaald kan worden, de
mate waarin er een kans is op nadelige effecten voor het aquatisch milieu.
Lozers van deze stoffen en mengsels hebben die waterbezwaarlijkheid
nodig om de saneringsinspanning te bepalen. Het bepalen van de water
bezwaarlijkheid van professionele en industriële was- en reinigingsmiddelen
komt vaak bij de producenten ervan te liggen, die dit opnemen in het
Veiligheidsinformatieblad.
De ‘CLP-update’ van de ABM brengt echter ook praktische valkuilen met
zich mee. Vanuit de Technische Commissie van de NVZ is hiertoe een werkgroep opgericht die voor leden een ‘ABM handleiding’ gaan opstellen, die
leden kunnen gebruiken bij het bepalen van de ABM van hun producten.

Harmonisatie van de notificatie aan antigifcentra
Een van de verplichtingen van CLP is dat wanneer een als gevaarlijk ingedeeld
product op de markt wordt gebracht in een Lidstaat, er gegevens over dat
product moeten worden genotificeerd bij het lokale antigifcentrum. Bij
acute vergiftigingen van deze producten kan een medisch hulpverlener het
antigifcentrum vervolgens benaderen om, aan de hand van de samenstelling
van het product, een geschikte behandeling te bepalen.
Deze notificatieverplichting brengt momenteel nogal wat moeilijkheden
met zich mee. Zo is er veel verschil in de informatie die door de verschillende
antigifcentra gevraagd wordt, en ook de systemen om die informatie aan te
leveren is bij elk antigifcentrum anders. Dit geeft veel administratieve lasten
voor bedrijven.

22

Schoon, Hygiënisch, Duurzaam

Om deze reden wordt er momenteel gewerkt aan een harmonisatie van
deze verplichting: de informatie en het systeem van aanleveren wordt dan
overal hetzelfde. Hoewel dit waarschijnlijk een verlichting van de lasten met
zich mee gaat brengen, zitten er ook elementen aan deze harmonisatie
waar bedrijven al vroeg rekening mee moeten houden. Er moet bijvoorbeeld,
zodra het nieuwe notificatiesysteem van kracht wordt, een extra code op de
verpakking worden aangebracht: een Unique Formulation Identifier (UFI).
In 2016 is de nieuwe concept-bijlage VIII van CLP gepubliceerd, waarin de
nieuwe notificatieverplichtingen zijn opgenomen. Vanaf 2020 gaat deze
bijlage langzaam volledig van kracht worden. In 2017 kunnen NVZ leden
een bijeenkomst verwachten waarin alle nieuwe elementen van deze geharmoniseerde notificatieplicht worden toegelicht.

DetNet
Veel leden van de NVZ maken inmiddels gebruik van DetNet, het door de
A.I.S.E. opgerichte industrie-netwerk waarmee bedrijven toegang kunnen
krijgen tot testgegevens van referentieformuleringen. Aan de hand hiervan
kunnen mengsels die qua samenstelling sterk lijken op de geteste referentieformuleringen ingedeeld worden via de in CLP zogenoemde ‘extrapolatieprincipes’. Er zijn echter nog verschillende Europese Lidstaten die niet volledig
in overeenstemming zijn met de wettelijke validiteit van DetNet, en dan met
name vanwege het gebruik van niet-gevalideerde tests. Om duidelijkheid te
verschaffen over de wettelijke validiteit bij stakeholders (waaronder nationale
en Europese autoriteiten) organiseerde de A.I.S.E. in 2016 een bijeenkomst
over DetNet. De bijeenkomst was erg goed bezocht, ook door afgevaardigden
van bijvoorbeeld de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 2017 worden de discussies
hierover voorgezet, na validatie van de meest gebruikte test in DetNet.
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Organisatie Landelijke Stoffendag
overgenomen door brancheverenigingen
In 2016 heeft de NVZ het initiatief genomen om met een aantal collegabranches (NAV, VVVF, NRK, FME, VNO-NCW en MKB-Nederland) de
Landelijke Stoffendag te organiseren. Dit evenement dreigde te verdwijnen
toen de oorspronkelijke organisatoren aangaven het evenement niet meer
te kunnen organiseren. Deelnemers van het evenement kunnen kiezen uit
een groot aantal praktische workshops om bij te wonen. Experts en ervaringsdeskundigen praten de deelnemers bij over de laatste ontwikkelingen,
bespreken best practices en brengen ze op de hoogte van veranderingen in
wet- en regelgeving. Daarnaast is er een uitgebreide informatiemarkt en
biedt de Stoffendag deelnemers de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen
met gelijkgestemden, deskundigen en afgevaardigden van overheidsinstanties.
Vanwege het succes in 2016 is besloten om ook in 2017 weer een Stoffendag
te organiseren. Voor dit jaar hebben tevens drie andere brancheverenigingen
zich aangesloten bij het organisatieteam: VNCI, VHCP en ION.

NVZ Academy: praktische hulp bij
naleving van wet- en regelgeving
Cursussen over de verschillende wetten en regels die van toepassing zijn
voor het procederen, op de markt brengen en opslaan van was- en reinigingsmiddelen zijn nog altijd erg in trek bij NVZ leden. Onder de koepel ‘NVZ
Academy’ worden dan ook verschillende keren per jaar cursussen georganiseerd waarin, toegespitst op de relevantie voor leden, praktische informatie
wordt gegeven over het voldoen aan wet- en regelgeving. In 2016 was met
name de cursus ‘CLP voor formuleerders’ weer erg populair, net als de
nieuwe cursus over de Biocidenverordening. Ook de cursus ‘introductie
wetgeving voor detergenten’ blijft goed bezocht, die met name bedoeld is
voor (nieuwe) medewerkers van bijvoorbeeld sales en marketing. Ook was
er een stijgende lijn in de interesse voor in house cursussen, waarbij de
technische staf van de NVZ bij bedrijven langskomt om voor een op maat
gemaakte cursus.
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Jaarvergadering 2016:
‘De puntjes op de i’
Op 14 april 2016 hield de NVZ, samen met de NCV en de NAV, haar jaar
vergadering in conferentiecentrum Kontakt der Kontinenten, Soesterberg.

NVZ directeur Hans Razenberg blikte samen met Ronald van Welie (NCV)
terug op het afgelopen jaar, dat voor een belangrijk deel in het teken stond
van een succesvolle rebranding. Daarnaast was er veel aandacht voor
duurzaamheid.
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Hieronder leest u een korte samenvatting van de presentaties van de
sprekers.
Hester Klein Lankhorst is directeur van het Kennisinstituut Duurzaam
Verpakken (KIDV). Klein Lankhorst houdt zich bezig met het dossier
Verpakkingen, waarvan de Nederlandse aanpak internationaal als baan
brekend wordt gezien. Dat de cosmetica- en was en reinigingssector het
afgelopen jaar een Brancheplan Verpakkingen hebben ontwikkeld vindt zij
veelbelovend. Aan het eind van haar presentatie had zij veel vragen uit het
publiek te beantwoorden, onder meer over de hoge kosten die het
Afvalfonds in rekening brengt voor kunststofverpakkingen.

Tweede spreekster was Debbie Rooms, Sustainable Business Developer
Corporate Clients bij Rabobank. Rooms voert de strategische dialoog met
ondernemers over de houdbaarheid en toekomstbestendigheid van hun
business model. Met het groeien van de middenklasse, voorspelt Rooms dat
ook de winning van grondstoffen drastisch zal toenemen. Bedrijven moeten
daarom omgaan met hulpbronnen. Dat is onder meer waarom Rabobank
voor haar klanten een ‘duurzaamheidsrating’ heeft ontwikkeld.
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Een geweldige afsluiter van het middagprogramma werd verzorgd door
Professor dr. Victor Lamme, hoogleraar Cognitieve Neurowetenschap aan
de Universiteit van Amsterdam. Hij vertelde onze gasten dat je vooral niet
teveel naar consumenten moet luisteren. Vaak laat hun gedrag zich namelijk
leiden door het onderbewuste, iets wat niet inzichtelijk wordt door (pre)
marktonderzoek. Ook het kiezen van een (duurzame) verpakking kun je
volgens Lamme het beste kiezen op basis van hersenonderzoek; alle voorkeuren zijn meetbaar in het brein! Lamme had de lachers op zijn hand en
gaf een staaltje ‘omdenken’ weg op het gebied van marketing.
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Duurzaamheidsbijeenkomst
Ook voor de leden van de NVZ is duurzaamheid een belangrijk thema. Op
25 mei 2016 organiseerde de NVZ, samen met NAV en NCV de jaarlijkse
duurzaamheidsbijeenkomst. Hier werd door een groot aantal sprekers
ingegaan op de vraag hoe praktisch invulling te geven aan maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Naast een aantal plenaire sprekers werd er in
drie workshop rondes diverse onderwerpen behandeld. Hier kwamen onder
andere de ontwikkelingen in het Charter for Sustainable Cleaning aan bod,
ging Ynte van Dam (Wageningen Universiteit) in op consumentengedrag en
vertelde Henk Blonk (Dalli) over de voortgang van het Europese Product
Environmental Footprint-project.
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Interclean
Op de tweejaarlijkse ISSA Interclean was de NVZ aanwezig met een stand.
Deze deelden we met de Vereniging Schoonmaak Research, waar een deel
van de NVZ leden ook nauw bij betrokken is. Op de tweede dag van de
Interclean nam de NVZ deel aan het international cleaning panel, een bijeenkomst van industrie-organisaties van over de hele wereld.
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4.1 Bomen over... resistentie
Het ministerie van VWS is geconfronteerd met een verontrustende
fout: jarenlang hebben we in Nederland antibiotica verstrekt als
snoep aan mens en dier en nu blijkt plotseling menig micro-organisme
ongevoelig voor dit snoepgoed te zijn geworden. De minister laat
onderzoeken wie of wat deze ongevoeligheid veroorzaakt heeft
maar is bij voorbaat al min of meer overtuigd dat het aan desinfectiemiddelen ligt.
In een grijs verleden kon je al van een afstand een ziekenhuis ruiken
vanwege het rijkelijk gebruikte ontsmettingsmiddel lysol. Destijds stelde een
groep experts vast dat die geur niet nodig was en dat je de hygiene prima
in stand kan houden als je maar goed poetst. Een stelling die de NVZ van
harte onderschrijft. Maar ja, tijden en ziekenhuizen veranderen: vandaag de
dag zijn het bedrijven met een winst- en verliesrekening. Ze hebben een
grote aantallen fte’s in dienst die het product zorg leveren, waarbij als het
enigszins kanwinst wordt gemaakt. Dus wordt er scherpop de kosten gelet.
Een dankbare post om op te bezuinigen is de schoonmaak: dat kan allemaal
best een beetje minder. En mocht er zich een infectieprobleempje voordoen, dan losteen antibioticakuurtje dat zo weer op.

Achterhaalde praktijk
Als ziekenhuizen prima zonder desinfectiemiddelen kunnen, waarom dan
ook de veeteelt niet? Want jarenlang was de praktijk: we spuiten preventief
wat antibiotica ineen kuiken, kip of kalf en het haalt probleemloos de
slachtdatum. Het gevolg was dat de hygiëne in de landbouw steeds slechter
werd; inmiddels kennen we allemaal de beelden van duizenden geruimde
dieren die in vrachtauto’s worden gedumpt. Daarnaast heeft het veelvuldig
gebruik van antibiotica er bijna toe geleid dat je een dier niet eens meer
hoefde in te spuiten maar het gewoon uit de sloot kon laten drinken om
het van antibiotica te voorzien.
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Toch zegt de minister van VWS: ’hoe zit het met die desinfectiemiddelen?
We zien ze steeds meer gebruikt worden in het huishouden, iIs dat allemaal
wel nodig?’ ‘Nee’, zei de NVZ dan dus in het verleden, ‘dat is niet nodig.
Als je in het huishouden goed reinigt, dan is veelal geen desinfectie nodig’.
Maar bij goed reinigen hoort wel dat men de beschikking heeft over de
juiste reinigingsmiddelen zoals ontkalkers, bleekmiddelen, airco-reinigers en
handenreinigers. En daar wringt de schoen.

Preventie is het sleutelwoord
Want minister, helaas hebben uw Europese collega beleidsmakers besloten
dat al dit soort middelen tegenwoordig onder de Biocidenverordening
vallen en daarom als desinfectiemiddelen moeten worden beschouwd. Dus
minister, de NVZ zegt voortaan ‘JA’. Want we zijn van mening dat, ongeacht
het stempel dat middelen krijgen, primair gekeken moet worden hoe een
goede hygiëne in het huishouden in stand gebracht en gehouden kan
worden. Zodat (onnodige) besmettingen met ziekteverwekkers worden
voorkomen. NVZ stelt zich op het standpunt dat met een goede hygiëne
thuis, het aantal ziekmeldingen, artsenbezoeken en ziekenhuisopnames
drastisch verminderd kan worden. Op dit ogenblik kost slechte hygiene
thuis de samenleving € 450 miljoen per jaar. Preventie is het sleutelwoord
in deze.

Resistentie tegen desinfectiemiddelen bestaat niet
Wat de zorgen met betrekking tot de resistentie voor desinfectiemiddelen
betreft, zal de Minister toch op zoek moeten naar een andere zondebok:
resistentie tegen desinfectiemiddelen bestaat niet.
Hoe resistentie precies werkt is een lang en ingewikkeld verhaal, maar we
zullen het proberen kort en beeldend samen te vatten.
Een antibioticum heeft een sleutel nodig om bij een micro-organisme
binnen te komen. Is wel de juiste sleutel voorradig, maar wordt door een
verkeerd gebruik het slot beschadigd, is de kans groot dat het micro-
organisme op zoek gaat naar een andere slotenmaker. Daardoor komt een
antibioticum een volgende keer niet binnen en werkt het dus niet meer.
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Een desinfectiemiddel is meer te vergelijken met een hamer. Een goed
gemikte slag is voldoende om binnen te komen, en voor de zekerheid slaat
men meer dan 100 keer dus kom je altijd binnen. Het organisme heeft geen
enkele middel om zich daar tegen te wapenen.

Meer ambitie gevraagd
Maar minister, los van alle oorzaken is het wellicht een goed idee om
ziekenhuizen en zorginstellingen te adviseren om meer schoonmaak in te
kopen. Ook kan het geen kwaad om de hygiëneprotocollen onder de aandacht te brengen. Ongetwijfeld is het de Minister bekend dat 70% van
infectieziekten via de handen wordt overgedragen. De praktijk leert dat
handendesinfectie binnen de gezondheidszorg nog altijd te weinig wordt
nageleefd, die ligt rond de 20%! Daar zit dus genoeg ruimte voor ambitie.
En wat de tip van de minister betreft om vaker het huishouddoekje te
vervangen: die kunnen we alleen maar van harte ondersteunen.

“Op dit ogenblik kost
slechte hygiene thuis de
samenleving € 450 miljoen
per jaar. Preventie is het
sleutelwoord.”
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4.2 Bomen over... Microplastics:
soep of soap?
In de oceanen drijven miljoenen tonnen plastic afval; terecht dat we
ons daar zorgen over maken. Immers, los van de fysieke gevaren, is
nog onbekend op welke wijze de afbraakproducten van deze kunststoffen via bijvoorbeeld de voedselketen in mens en dier terecht
komt. Dankzij organisaties als de Plastic Soup Foundation en Stichting
Noordzee, is ook de Nederlandse overheid wakker geworden en zint
zij op maatregelen; die hoeven niet persé effectief te zijn maar
moeten wel de schijn opwekken van dadendrang.
Naast de grote stukken plastic afval, veelal afkomstig van scheepvaart en
zwerfvuil, worden zogenaamde microplastics aangetroffen. Enerzijds zijn dit
afbraakproducten van de grote stukken plastics, anderzijds komen deze op
andere wijzen in het milieu terecht. De overheid heeft met name ingezet
om te onderzoeken waar die microplastics vandaan komen. Dat geldt
overigens niet alleen voor de Nederlandse overheid: in veel Europese landen
staan microplastics hoog op de (politieke) agenda.

Voorbarig
Dat betekent ook dat er vanuit de politiek, aangemoedigd door het maatschappelijk debat, de roep om een aanpak van microplastics ontstond. De
staatssecretaris zegde een voortvarende aanpak toe. Gevolg was dat, nog
voor enig onderzoek gedaan was, de overheid tot onze verrassing schurende
reinigers aanwees als één van de drie belangrijkste bronnen voor deze
microplastics, naast autobanden (slijtage) en verf (bij afschuren). Voorbarig,
zo bleek later, want onderzoek van het RIVM liet zien dat schurende reinigers
die in Nederland door NVZ leden op de markt worden gebracht, juist helemaal
geen microplastics bevatten. Veruit de allergrootste bron blijken toch de
slijtgage van autobanden te zijn. Wel weten we dat er via parallelimport en
internetverkoop vanuit het buitenland, Nederland binnenkomen. Deze
worden meestal gebruikt voor het reinigen van keramische kookplaten.
In totaal gaat het over minder dan 2 ton.

34

Schoon, Hygiënisch, Duurzaam

Tja, wat nu… De overheid wil maatregelen, maar een effectieve maatregel
zoals het verlagen van de maximale snelheid op autowegen kan waarschijnlijk
op weinig politieke steun rekenen. Een verbod op dit type product is schieten
met een kanon op een mug en lijkt daarnaast, gezien de handel via internet,
heel moeilijk handhaafbaar. Zonde van overheidstijd – en belastinggeld.
Desondanks vraagt het ministerie van I & M aan de was- en reinigings
middelenbranche om vrijwillige maatregelen te nemen. Dat doen we
natuurlijk graag en roepen hierbij iedereen op om bijvoorbeeld te voorkomen
dat er plastic zwerfafval ontstaat. Want juist plastic zwerfafval wordt niet in
dit onderzoek genoemd, maar is een bekend grote bron van (micro)plastics
in het milieu. Ook zou u kunnen overwegen wat minder hard te rijden, wat
slijtage aan uw banden scheelt.

Mermaid-project
Alle gekheid op een stokje, we willen, waar mogelijk, als sector graag meedenken over het beperken van de bronnen van microplastics. We zijn bijvoorbeeld in contact met het Europese Mermaid-project1, dat op Europees
niveau onderzoek doet naar nog een andere bron van microplastics, namelijk
textielvezels die via het waswater in het riool terecht komen. Naast filtrage
wordt onderzocht of het mogelijk is via toevoegingen aan wasmiddelen de
slijtage van textiel te verminderen. Ook het gebruik van wasgoedverzachters,
het wassen op lagere temperaturen en met volle trommel verminderen de
slijtage van het wasgoed.

1

http://www.mermaidproject.eu/
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“De vraag die we dus
moeten stellen is: wat
zijn groene reinigingsmiddelen? Dit lijkt een
simpele vraag maar een
klein onderzoek op
internet laat zien dat
het antwoord niet
eenduidig is.”
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4.3 Bomen over… geloof en gelovigen
‘De aarde is plat’; vanaf de middeleeuwen was dit eeuwenlang het
dogma voor veel gelovige mensen, totdat men echt niet meer om de
wetenschap heen kon. Desondanks bleven er mensen star vasthouden
aan het dogma van de ‘platte aarde’. Ze vinden hiervoor vandaag de
dag steun op het internet, waar talloze bewijzen te vinden zijn dat
de aarde juist plat is. Er is zelfs een genootschap, de Flat Earth Society,
die als sinds eind 19e eeuw bewijzen verzamelt voor deze stelling.
Hun gelijk wordt bevestigd met het door Samuel Rowbotham in 1838
uitgevoerde ‘Bedford Level’-experiment.
Een vergelijkbaar dogmatisch geloof zie je ook in groene reinigingsmiddelen.
Als je lang genoeg googelt, dan kom je vanzelf terecht in de middeleeuwen
toen zand, zeep en soda nog de dienst uitmaakten in schoonmaakland.
Deze middeleeuwse middelen zijn voor de Groene gelovigen uitgegroeid tot
een Heilige Graal: Groen denken is soms net zo hardnekkig als Plat denken.

Wat zijn groene reinigingsmiddelen?
In plaats van genootschappen zijn er talloze bedrijven die aan de zoektocht
naar deze Graal goed verdienen. Als je bijvoorbeeld over de Interclean of de
PLMA loopt, zie je talloze bedrijven die de wonderlijkste groene claims voeren.
Merkwaardig genoeg gaat het claimen van Groen meestal samen met de
beschuldiging dat vooral de concurrent giftige of voor het milieu gevaarlijke
stoffen in hun producten stopt. Maar wat klopt er van deze claims?
De vraag die we dus moeten stellen is: wat zijn groene reinigingsmiddelen?
Dit lijkt een simpele vraag maar een klein onderzoek op internet laat zien
dat het antwoord niet eenduidig is. En blijkt de aanwezige kennis over wasen reinigingsmiddelen vaak omgekeerd evenredig met de mate waarin men
een eenduidige definitie van een groene reiniger kan geven. Uiteindelijk is
vaak de conclusie dat een groene reiniger eigenlijk niet bestaat dan wel dat
reinigingsmiddelen zich hooguit in groene kleurnuances van elkaar onderscheiden. Een lastig dilemma voor de gelovige, die graag zwart-wit denkt.
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Gebruik en gebruiker cruciaal
Reinigingsmiddelen zijn nodig omdat we dingen vies maken die uit hygiënisch,
duurzaamheids en esthetisch oogpunt weer schoon moeten worden.
Levenscyclusanalyses (LCA’s) laten zien dat je daarvoor het beste een
product kan nemen dat effectief de klus klaart. Waarbij geldt dat hoe viezer
de klus, hoe groter de impact van het reinigingsmiddel is, omdat je er dan
meer van gebruikt. Hoewel gelovigen ons anders willen doen geloven, zijn
de verschillen tussen effectieve reinigingsmiddelen onderling minimaal.
Effectieve producten verschillen bij juist gebruik onderling qua milieubelasting
maar weinig. Helaas is een kenmerk van geloof is dat alles buiten jouw
invloedssfeer om gebeurt. Daarom is voor een groene gelovige het product
de alles bepalende factor. Terwijl de wetenschap aantoont dat bij reinigingsmiddelen de gebruiker en gebruiksfase cruciaal zijn voor de milieu impact.
Een duivels dilemma voor de gelovige.
Gelovigen overtuig je niet, denken wij. Maar voor de verstandige professionele
reiniger hebben we hieronder een aantal overwegingen op het thema:
 e wet schrijft voor dat elk reinigingsmiddel dat op de markt gebracht
• D
wordt, veilig moet zijn voor mens en milieu. Verkopers die beweren dat
de concurrent gevaarlijke producten met giftige stoffen verkoopt, moet
dit niet aan u vertellen maar aan de inspectiediensten.
• D
 uurzaamheid is meer dan alleen milieu. Een product kan weinig milieubelastend zijn, maar bijvoorbeeld niet-duurzame palmolie bevatten.
	Of werkt heel slecht, waardoor de minimale hygiëne-en reinigingsdoel-
stellingen niet worden gehaald.
 e gebruiksfase is de meest kritisch in het reinigingsproces. Kies dus altijd
• D
het juiste middel bij de toepassing en houdt je aan de doseer- en
gebruiksinstructies.
Voor meer informatie over zin en onzin over reinigingsmiddelen verwijzen
we graag naar www.nvz.nl
Voor een juist en veilig gebruik van reinigingsmiddelen kijkt u op
www.isditproductveilig.nl/professioneel-schoonmaken
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4.4 Bomen over… Betere regelgeving
start met pragmatische handhaving
Na het tumultueuze Brexit dringt zich voor Nederland de vraag op:
gaan we voor een Nexit of werken we aan een beter Europa? Ieder
zal hierop zijn eigen antwoord hebben. De Nederlandse overheid
heeft duidelijk gekozen voor een beter Europa en is inmiddels druk
met het zogenaamde ‘better regulation’ programma van de Europese
Commissie. Dit programma, onder leiding van Eurocommissaris
Timmermans, beoogt de lastendruk ten gevolge van Europese regelgeving voor burgers en bedrijven te verminderen door te snoeien in
onnodige, inefficiënte en ineffectieve regelgeving.
Lange tijd heeft diezelfde Nederlandse overheid vergeten dat ze zelf mede
aan de basis heeft gestaan van diezelfde regelgeving. Immers, het zijn de
landen (lidstaten) die bepalen wat er in Europa gebeurt. Als je daar als land
niet zit op te letten, moet je naderhand niet gaan roepen dat de regelgeving
niet deugt... Politici die dus beweren dat ‘het allemaal de schuld van Brussel
is’ hebben daarom boter op het hoofd. Zij zouden er beter aan doen de
Nederlandse vertegenwoordigers in Brussel aan te spreken op hun (gebrek
aan) bemoeienis in het Europese wetgevingsproces.

Peperdure advocaat
Neemt niet weg dat de (chemische) wetgeving tegenwoordig inderdaad zo
complex dat deze van guidance documenten aan elkaar hangt en dat zelfs
rechters vaak niet snappen hoe de regelgeving nu precies in elkaar zit. Dit
geeft inflexibele of vijandige handhavers alle ruimte voor eigen interpretaties
en stokpaarderij.
En van deze inflexibiliteit en stokpaarderij is vooral het MKB vaak het slachtoffer: zij hebben meestal de middelen niet om zich te verweren; daarnaast
zijn de boetes aanzienlijk lager dan de kosten van juridische bijstand. En
omdat het veelal om discussies over interpretatie van regelgeving gaat, is de
uitkomst van een rechtszaak ongewis. Dat betekent dat veel MKB bedrijven
liever de boete betalen dan een peperdure advocaat in de arm te nemen.
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En in die gevallen waarin bedrijven wel hun gelijk bij de rechter halen, blijft
onder de streep meestal niet meer dan je principe én een flinke rekening
over. Waarbij de inspectie zich vervolgens, ten onrechte, in haar eigen gelijk
gesterkt voelt.

Versterk kwaliteit inspectieapparaat
Voor het bedrijfsleven is het dan ook cruciaal om in een vroeg stadium met
de overheid in gesprek te gaan over mogelijke interpretatieverschillen van
regelgeving. Dit is bij uitstek de rol van een branchevereniging als NVZ. De
afgelopen periode is onder andere gewerkt aan een handschoenenbrochure
om tegemoet te komen aan de vraag vanuit inspectiediensten om dit
onderdeel van het veiligheidsinformatieblad specifieker invulling te geven.
Daarnaast is met de ontwikkeling van de SUMI (voorheen GEIS) een systematiek ontwikkeld om informatie over veilig gebruik van producten beter in
de keten door te geven. En worden er gesprekken gevoerd om bij opslag
van goederen die voor transport geëtiketteerd zijn, het voor werknemers
gemakkelijk te maken op de juiste manier met deze goederen om te gaan.
Tegelijkertijd zijn er inderdaad voldoende wetten en regels die aangepast
moeten worden aan de eisen van de moderne tijd, waarbij het helder moet
zijn wat het doel van een regel is en wie verantwoordelijk is voor een goede
uitvoering ervan. Dat vraagt tegelijkertijd ook iets van de handhaver, die
goed moet kijken of de invulling die een bedrijf aan een regel geeft bijdraagt
aan die doelstelling. En niet alleen kijkt naar de letterlijke interpretatie ervan.
Hiervoor zijn goed opgeleide specialisten nodig, die kennis van zaken
hebben. We pleiten daarom ook voor een stevige kwaliteitsinvestering in
het inspectieapparaat. Zodat zij hun rol op een efficiënte en doelmatige
manier kunnen invullen. Waarbij niet de letter van de wet heilig is maar het
doel voorop staat.
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4.5 Bomen over... schoon zijn
Vindt u schoonmaken ook zo duur? Of heeft u er gewoon de schurft
aan? Wellicht kunt u steun vinden in de hygiëne hypothese, die in
tegenstelling tot wat de naam doet verwachten, inhoudt dat het best
allemaal een beetje viezer mag. Helaas zullen we u dan niet inhuren
om ons kantoor te komen schoonmaken; wij weten beter...
Onlangs heeft de NVZ een presentatie gegeven op een seminar over reinigen
en desinfectie waar een groot deel van de aanwezigen werkzaam was bij
de GGD. Op de vraag of men van mening is dat we te schoon zijn, antwoordde, zorgwekkend genoeg, maar liefst 90% met een ‘ja’. Dit ‘ja’ lijkt
hoofdzakelijk gepasseerd te zijn op wat men gelezen heeft in de media. En
de bron voor de media is de zogenaamde hygiënehypothese die uit de jaren
’80 stamt. Gesimplificeerd stelt deze hypothese dat door de betere hygiëne
en de eliminatie van kinderziekten het menselijk afweersysteem minder
hard hoeft te werken, en hierdoor op hol slaat. Dit zou dan een verklaring
voor de forse toename in prevalentie van onder meer eczeem, astma en
allergieën in de geïndustrialiseerde wereld.

Geen bewijs hygiënehypothese
We zullen kort uw kennis over wetenschapstheorie opfrissen: Een hypothese
is een filosofische onderzoeksvraag met als uitgangspunt dat ervaring moet
leren of deze hypothese al dan niet juist is. Dit in tegenstelling tot de exacte
wetenschap, waarbij op basis van waarnemingen een stelling of model
wordt geformuleerd. In het eerste geval moet de hypothese nog bewezen
worden, in het tweede geval is de stelling bewezen tot het tegendeel wordt
aangetoond.
Ondanks de talloze statistische analyses die sinds de jaren ‘90 op de hygiënehypothese los gelaten zijn is er vooralsnog geen overtuigend bewijs gevonden
die de hypothese definitief bevestigen. Desondanks zijn er grote groepen
Nederlanders die blindelings geloven dat we ‘veel te schoon zijn’ en dat we
onze kinderen beter kunnen blootstellen aan allerlei infectieziektes.
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Voor deze gelovigen wat feiten op een rij:
• Rond 1900 was de gemiddelde levensverwachting van een Nederlander
50 jaar. Vandaag de dag s is dit ruim 80 jaar. Van de spectaculaire
toename van 30 jaar, wordt 25 (!) jaar door wetenschappers toegeschreven
aan verbeteringen in hygiëne; de overige 5 zouden dan komen door de
verbetering van medische zorg.
• Een kind in een ontwikkelingsland heeft maar liefst 13 keer zoveel kans
om voor zijn vijfde verjaardag te overlijden dan een kind in een geïndu
strialiseerd land. De hygiënehypothese ten spijt, aangenomen wordt dat
90% van deze sterfgevallen met een betere hygiëne te voorkomen was
geweest.
• Sinds de lancering van de hypothese in de jaren 80 is in Nederland de
kindersterfte met nog eens 45% afgenomen (van 7,7 naar 3,4 kinderen/
1000) en is - tot schrik van de pensioenfondsen - de gemiddelde leeftijd
met nog eens 7 jaar gestegen

Angst, bezuiniging en luiheid
Vraag is dan natuurlijk waarom de hypothese zo populair blijft. Wij denken
dat het een combinatie is van een onterechte angst voor chemie, de druk
om te bezuinigen en een bepaalde vorm van luiheid, waarbij deze hypothese
een welkome rechtvaardiging is om eigen gedrag goed te praten.
Wat we als NVZ wél zeker weten, is dat de Nederlander verwacht dat ziekenhuizen, scholen, verzorgingstehuizen, kantines en kantoren schoon en
hygiënisch zijn. Zij verwacht niet dat zij het avondje uit eten kotsend boven
het toilet eindigt. Helaas wordt de burger steeds vaker in zijn verwachtingen
teleurgesteld. Wat ons betreft deels de schuld het blindelings geloof uit
eigenbelang in de hygiënehypothese.
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4.6 Bomen over… opleiden
Kent u dat? Medewerkers die de vloerbedekking bij een klant ver
pesten doordat ze het verkeerde reinigingsmiddel gebruiken? Of die
de gaten in de vloer slijpen met een eenschijfsmachine? Die de microorganismen over het toilet uitsmeren, in plaats ze te verwijderen?
Daar gaat uw zorgvuldig opgebouwde reputatie (en uw klant...). Het
is daarom van het grootste belang dat u uw mensen goed opleidt.
Goed opgeleid personeel werkt sneller, beter en veiliger.
Schoonmaken is een vak. Om dat vak professioneel uit te kunnen oefenen,
is een goede opleiding belangrijk. In schoonmaakland is de Raad Arbeidsverhoudingen Schoonmaak de partij die bedrijven aanmoedigt hun personeel
op te leiden. De RAS draagt financieel bij aan opleidingen en bewaakt daarnaast de kwaliteit van de opleidingen. Die zijn overigens best pittig: van
schoon naar vuil reinigen, juist gebruik van microvezeldoek, het gebruik van
reinigingsmiddelen zijn voorbeelden van lesstof uit de basisopleidingen.
U kunt de eindtermen bekijken op de website van de RAS .

Eisen veranderen snel
Naast de basisopleiding zijn er tal van gespecialiseerde (vervolg)opleidingen.
Denk aan glazenwasser, foodreiniger, calamiteitenspecialist of vloerreiniging.
Maar ook opleidingen voor leidinggevenden. Deze worden aangeboden
door bekende en nieuwe trainingsinstituten, zoals SVS. Maar ook de leden
van de NVZ bieden trainingen aan. Hierbij kunt u onder andere denken aan
trainingen op het gebied van gedragsverandering, basishygiëne en applicatie
trainingen. Niet alleen de techniek van materialen en middelen veranderen
voortdurend, ook de eisen die facility managers aan de schoonmaak stellen,
zijn aan verandering onderhevig.
Daarnaast biedt een groot aantal NVZ leden cursussen en trainingen aan
om sector specifieke uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Bijvoorbeeld
in de gezondheidszorg, waar de uitbraak van een (nieuwe) besmettelijke
ziekte om goed opgeleid personeel vraagt. Alleen op deze manier kan ook
bij calamiteiten een goede hygiëne worden gewaarborgd. Raadpleeg de
website van uw leverancier voor de mogelijkheden.

43

Bomen over...

Natuurlijk draagt de NVZ zelf ook bij aan kennisoverdracht. Wij richten ons
hier vooral op het veilig werken met schoonmaakmiddelen- en machines.
Voor mensen die als professional werken met schoonmaakproducten, is de
website ‘Is dit product veilig – professioneel’ ontwikkeld. Deze website is
bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de schoonmaakbranche. Zij
krijgen hier voorlichting en instructies over veilig werken met professionele
schoonmaakproducten. Naast het (online) opdoen van kennis, is het van
belang dat veiligheidsinstructies van de fabrikant én van de werkgever
worden nageleefd. Daarnaast is er bij NVZ-leden veel aandacht voor de NEN
3140 veiligheidskeuring voor machines. Deze norm wordt bijvoorbeeld ook
in aanbestedingsdocumenten gebruikt.

Veilig werken met schoonmaakmiddelen
Schoonmakers moeten veilig kunnen werken met schoonmaakmiddelen. De
werkgever moet bepalen of dit ook daadwerkelijk kan: moeten er bijvoorbeeld
handschoenen worden gedragen? En hoe lang mag iemand achter elkaar
met een schoonmaakmiddel werken? De informatie die een schoonmaakbedrijf nodig heeft om dit te bepalen, staat in GEIS. GEIS staat voor Generic
Exposure Information Sheet, oftewel een algemeen blootstellingsinformatieblad. GEIS wordt door de fabrikant van schoonmaakmiddelen verstrekt.
Zowel vanuit de arbowetgeving als vanuit de REACH-wetgeving worden
eisen gesteld aan de fabrikant van schoonmaakmiddelen over het veilig
gebruik door de professionele schoonmaker. Omdat GEIS ook in andere
branches gaat worden gebruikt, is de naam gewijzigd naar SUMI, wat staat
voor Safe Use of Mixtures Information. Deze wijziging wordt begin 2017
van kracht. Hier komen we nog uitvoerig op terug. Voor het gebruik door
schoonmaakbedrijven maakt dit overigens niet uit. Aan de door de RAS
ontwikkelde WIK-maker worden de SUMI codes toegevoegd, zodat u deze
ook in de nieuwe situatie kunt gebruiken.
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Het maken van de werkplek instructie kaart (WIK) kan via de WIKmaker, die
in opdracht van de RAS is ontwikkeld. Bij het doorlopen van de WIKmaker
krijgt u vragen voorgelegd, van waaruit direct blijkt dat u werkt via de
regels van de veilige werkwijze. Hiermee kunt u bij een bezoek van de
Inspectie SZW, laten zien dat u binnen de regels van de Veilige Werkwijze
werkt. Voor het maken van een WIK heeft u het veiligheidsinformatieblad
(Vib) van uw leverancier nodig. Als in rubriek 1.2 van het VIB een GEIS
nummer staat, kunt u gebruik maken van de WIK maker. Mocht u geen
GEIS-nummer aantreffen, kunt u uw leverancier op aanspreken.

“Schoonmakers moeten
veilig kunnen werken met
schoonmaakmiddelen.”
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De NVZ is een vereniging van actieve leden en lidbedrijven, ondersteund
door een professioneel en ter zake kundig verenigingsbureau. Gezamenlijk
zorgen zij voor een stevige belangenbehartiging voor de was- en
reingingsmiddelenindustrie. Hoe wij dat doen leest u in het hoofdstuk
Activiteiten NVZ 2016.

Structuur NVZ
Ledenvergadering

Bestuur

Bureau

Commissies

Producenten

Desinfectie

Nifim

Beleidscommissie

Technische
commissie

TC Machines

Commissies:
- Statistiek
- OSB-NVZ
- Interclean
- SIS-T

De leden
De NVZ heeft 56 leden. Een ledenlijst vindt u op bladzijde 57 en 58 van dit
jaarbericht.

Het bestuur
De huidige samenstelling van het bestuur vindt u op bladzijde 53 van dit
jaarbericht.

47

De vereniging: wie doet wat

DE Commissies
Doelstelling
Doelstelling van de NVZ Commissies is om een voor de branche representatief
standpunt te formuleren over onderwerpen binnen haar aandachtsgebied.

De Beleidscommissie
De Beleidscommissie NVZ (BC) ondersteunt de vereniging bij het formuleren
en uitvoeren van een beleid dat streeft naar vrijheid bij het op de markt
brengen van was-, reinigings-, onderhouds-, en desinfectiemiddelen,
waarbij als uitgangspunt gehanteerd wordt dat producten niet alleen veilig
en duurzaam zijn, maar ook als zodanig door de samenleving worden
ervaren. De Beleidscommissie informeert en adviseert het bestuur over het
te voeren beleid van de vereniging. Zij formuleert daarbij standpunten en
bereidt beslissingen voor. De voorzitter van de beleidsgroep is (adviserend)
lid van het bestuur en zorgt voor terugkoppeling naar en afstemming
tussen beide gremia.

De Technische Commissies
De Technische Commissie NVZ (TC) ondersteunt de vereniging en haar
leden bij de uitvoering van de wet- en regelgeving met betrekking tot het
op de markt brengen en produceren van producten die onder de NVZ
vallen. Zij signaleert problemen op het gebied van implementatie,
uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving en denkt na over
oplossingen hiervoor. Zij is een klankbord voor de vereniging bij de
activiteiten met als doel de leden op praktische wijze te informeren over
en ondersteunen bij de relevante wet- en regelgeving. In voorkomende
gevallen is zij gesprekspartner voor de Nederlandse overheid zoals de
inspectiediensten en andere belanghebbenden. Tenslotte adviseert de TC
het secretariaat bij het uitdragen van de branche visie zowel intern naar
de leden als naar externe partijen zoals overheden, NGO’s en andere
brancheverenigingen.
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de Secties
Een sectie is een groep leden van de vereniging met bepaalde gemeenschappelijke belangen en/of interesse op een samenhangend terrein en/of
op langere termijn. Een sectie kan onderwerpen voordragen waarover de
algemene ledenvergadering een beslissing dient te nemen.
Iedere sectie onderhoudt contacten met de relevante actoren voor die
sectie. Het verenigingsbureau ondersteunt de secties in haar
werkzaamheden. De verschillende secties zijn:

Nifim
•	business-to-business reinigings- en onderhoudsmiddelen en
reinigingsmachines, al dan niet als systeem aangeboden

NVZ Desinfectie
•	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 MKB) bedrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan arbeidsomstandighedenbeleid, vergunningenstelsel, het Nederlandse stoffenbeleid, enzovoort.
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Het NVZ verenigingsbureau
Directeur
dr. J.A.S.J. (Hans) Razenberg
• Verenigingsbureau
-	Financiën

• Representatie
- VNO/NCW

-	Verenigingsbeleid en		strategie

- Directeurenoverleg A.I.S.E.
• Externe contacten
• Opslag (PGS15 en PGS31)

-	Kantoororganisatie

Verenigingsmanager
N.J.H. (Klaas) Gravesteijn
•	Coördinatie van algemene
ledenvergaderingen en
sectiebijeenkomsten

• Dossier Duurzaamheid
•	Communicatie
(intern en extern)

•	Coördinatie NVZ bestuur en
sectiebesturen
• Coördinatie Beleidscommissie
• Omzetstatistieken
• Public Relations en media
• Consumentenaangelegenheden
- Voorlichting
- Stakeholder communicatie
•	Indelen, etiketteren en
verpakken
- NVIC
- Verpakkingsdossier
- Afvalstoffenheffing
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- Initiatieven A.I.S.E.-netwerk
-	Charter voor duurzaam
schoonmaken
- NVZ-website (www.nvz.nl)
- NVZ-ledensite
- www.isditproductveilig.nl
- www.keepcapsfromkids.eu
- www.cleanright.eu
- Jaarbericht
- NVZ berichten
- Stoffendag

Schoon, Hygiënisch, Duurzaam

Manager Scientific & Regulatory Affairs
M. (Marten) Kops MSc
•	Indelen, etiketteren en
verpakken
- CLP Verordening
- (Water) ABM
•	REACH, o.a.

• SUMI
•	Coordinatie Technische
commissie
•	Ledenondersteuning
- NVZ Helpdesk

- Registratie
-	Chemischeveiligheidsbeoordeling
-	Communicatieproces up- en
downstream
- Autorisatie/verbodsrichtlijn
- Veiligheidsinformatiebladen
- Nationale implementatie

- Cursussen
- Grondstoffenlijst
- NVZ Handleidingen
• Transport (ADR)
• Technische contacten met OSB
• IT

- Risicocommunicatie
- Stoffendag

Scientific & Regulatory Affairs
C. (Chuchu) Yu MSc
• Coördinatie NVZ Desinfectie
• Biociden o.a.
- Biocidenverordening
-	Nationaal beleid rond registratie
en handhaving
- Platform biociden
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• Dossier Duurzaamheid
- Verpakkingen
- Duurzaam inkopen
- Ecolabel
• HOPE BVC
• Omgevingswet

De vereniging: wie doet wat

Projectmanager communicatie
mevrouw drs. L.A. (Lilian) Vereijken-van Embden
• Brochures (o.a. Duurzaam hier en nu, Machinebrochure)
• Websites
• Verslaglegging

Secretaresse
mevrouw A. (Adinda) Westerhoff
• Secretariaat
• Onderhoud relatiedatabase

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

Het NVZ-team. Vlnr:: Gerhard Roeterd, Adinda Westerhoff, Marten Kops,
Hans Razenberg, Chuchu Yu, Lilian Vereijken-van Embden, Klaas Gravesteijn
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Groepen en commissies
Intern
NVZ-Bestuur
-	M.P. Bakker Schut, (Director, Van
Dam Bodegraven) - voorzitter

-	F. Tegelaar (Home Care Director,
Unilever)

-	J. Clinckemalie (Director Local
R&D and Regulatory Affairs,

-	H. Toering (Country Director
Diversey Care)

Henkel)
-	R. Evers (Country Manager
Institutional- Ecolab)
-	R. Manhoudt (Commercieel
Directeur, Procter & Gamble

-	H. Vossen (voorzitter NVZProducenten, directeur Helichem)
-	R. van Wersch (voorzitter NVZNifim, algemeen directeur
Alpheios International)

Nederland)

Het NVZ bestuur. Vlnr: Rob Manhoudt, Henk Vossen, Marc Bakker Schut, Hans
Razenberg, Richard Evers, Roger van Wersch, Henk Toering en Florens Tegelaar
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De vereniging: wie doet wat

NVZ-Nifim

Technische Commissie

Sectiebestuur

-	H.L. Blonk (Dalli Benelux)
-	H. Boumann (Diversey)

-	R. van Wersch (Alpheios) voorzitter
- J.P. Christy (Kärcher)
- R. Evers (Ecolab)

-	Mw. A. Dosogne (Christeyns)
-	W.M.P. Drissen (Alpheios B.V.)
-	J.C. Ferrando (SC Johnson)

- H. Toering (Diversey)
- H.M.N. Vossen (Helichem)

-	R. Hasselberg (Dr. Weigert
Nederland)

NVZ-Desinfectie

-	G. Straatman (Helichem)
-	P.S. Stienstra (HG International)

Sectiebestuur
-	R.W. Hoevenaar (Veip) - voorzitter
-	G.J.E. van Meurs (Schülke +)
-	P. Stienstra (HG International)
-	H. Boumann (Diversey)

-	P.H. Ubink (Van Dam Bodegraven)
-	J. VandenBussche (Procter &
Gamble)
NVZ/OSB-overleg
-	W.M.P. Drissen (Alpheios B.V.)
-	R. Boers (CSU)
-	H.A. Boumann (Diversey

NVZ-Producentengroep
Sectiebestuur
-	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)
Beleidscommissie
-	H.L. Blonk (Dalli Benelux) voorzitter
-	J. Clinkemalie (Henkel)
-	Mw. D. van Corven (Diversey)
-	R.W. Hoevenaar (Veip)
-	B.J. Jongenotter (Ecolab)
-	M. Terbekke (Procter & Gamble)
-	P.H. Ubink (Van Dam Bodegraven)
-	M. Veugelers (Unilever)
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SealedAir)
-	F. van Dijk (GOM)
-	G. Straatman (Helichem B.V.)
-	M. Steinbusch (ISS Facility Services
B.V.)
-	M. Kops (NVZ)
-	C.N. Koch (OSB)

Schoon, Hygiënisch, Duurzaam

Externe participatie
Nationaal
-	Overheidsklankbordgroep Stoffen/
REACH
-	VNCI Bestuur
-	VNCI Beleidsgroep Veiligheid,
Gezondheid en Milieu
-	VNCI Werkgroep Stoffenbeleid
-	VNO-NCW Bestuur
-	VNO-NCW Werkgroep Stoffen
-	VNO-NCW Werkgroep Externe
Veiligheid

-	A.I.S.E. National Associations
Committee
-	A.I.S.E. SME Working Group
-	A.I.S.E. PC&H Steering Group and
related Working Groups and Task
Forces
-	A.I.S.E. Sustainability Steering
Group and related Working
Groups and Task Forces
-	A.I.S.E. Advocacy Working Group
-	A.I.S.E. REACH Implementation
Working Group and Task Forces

-	VNO-NCW Commissie 		
consumentenvraagstukken

-	A.I.S.E. Classification & Labelling
Working Group and Task Forces

-	VNO-NCW Stuurgroep Duurzame
Productie en Consumptie

-	A.I.S.E. Strategy for Classification
& Labelling

-	MKB-Nederland Milieucommissie
-	NEN 361-059

-	A.I.S.E. Biocides Working Group
-	A.I.S.E. Enzymes Safety Task Force

Gebruikseigenschappen van
huishoudelijke toestellen

-	A.I.S.E. Dangerous Goods
Transportation Working Group

Interclean-Tentoonstellings-	
commissie

-	A.I.S.E. Detergent Regulation
Working Group

-	Interclean-Congrescommissie
-	Redactieraad PS (voorheen

-	A.I.S.E. Volatile Organic
Compounds and Indoor Air

Professioneel Schoonmaken)
-	Brancheoverleg riool en doekjes
-	Deskundigen overleg Hygiëne
Levensmiddelen en hygiënecodehouders

Quality Working Group
-	A.I.S.E. Economic & Social Data
Working Group
-	A.I.S.E. CLP Technical Taskforce
-	A.I.S.E. DetNet

-	Platform Biociden Bestuur
-	Platform Biociden Ledenraad

-	DUCC (Downstream Users
Chemicals Coordination Group)

-	Sepawa-Benelux bestuur

-	Cefic SDS Taskforce
-	Cefic Transport Regulations Issue
Team

Internationaal
-	A.I.S.E. Board
-	A.I.S.E. Management Committee
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Ledenlijst
(per 1-3-2017)

Schoon, Hygiënisch, Duurzaam

Alpheios B.V. - Heerlen - www.alpheios.nl
Americol B.V. - Zaandam - www.americol.nl
Amway Nederland Ltd. - Venlo - www.amway.nl
Ang Chemicals Manufacturing N.V. - Paramaribo - (SUR) www.angchem.com
Burg Non Food B.V. - Klundert - www.burggroep.com
Chrisal Europe nv-sa - Lommel (B) - www.chrisal.be
Christeyns B.V. - Nieuw-Vennep - www.christeyns.com/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.com
Diversey B.V. - Utrecht - www.diversey.com
Dr. Weigert Nederland B.V. - Assen - www.drweigert.nl
Dreumex B.V. - Oss - www.dreumex.com
ECO Nederland B.V. - Brunssum - www.eco-nederland.com
Ecolab B.V. - Nieuwegein - www.nl.ecolab.eu
Eco-Point International B.V. - Halsteren - www.eco-point.com
Frisson - Dronten - www.frisson.nl
Helichem B.V. - Belfeld - www.helichem.nl
Helico V.O.F. - Schaijk - www.helico.biz
Henkel Nederland B.V. - Nieuwegein - www.henkel.nl
HG International B.V. - Almere - www.hg.eu
Hypred SA - Dinard (F) - www.hypred.com
Kärcher B.V. - Made - www.karcher.nl
Kompak Nederland B.V. - Etten-Leur - www.kompak.nl
Koninklijke Sanders B.V. - Vlijmen - www.royalsanders.com
Mascot Europe B.V. - Blokker - www.mascot-europe.nl
Mega Cleaning Products B.V. - Roosendaal - www.mega-cleaning.nl
Militex B.V. - IJmuiden - www.militex.nl
Multifill B.V. - Mijdrecht - www.multifill.nl
Numatic International B.V. - Alphen aan de Rijn - www.numatic.nl
NWL Netherlands Productions B.V. - Hillegom www.newellrubbermaid.com
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Ledenlijst

Oranje - Oldenzaal - www.oranjebv.com
Pen Chemie B.V. - Opmeer - www.penchemie.nl
Procter & Gamble Netherlands - Rotterdam - www.pg.com
Qlean-Tec B.V. - Mijdrecht - www.qleantec.com
Rogier Bosman Chemie B.V. - Heijningen - www.rbcgroupbv.com
Reymerink B.V. - ’s-Graveland - www.reymerink.nl
Schülke+ - Haarlem - www.schuelke.com
S.C. Johnson Benelux BVBA - Mijdrecht - www.scjohnson.com
Senzora B.V. - Deventer - www.senzora.com
Siderius Zeepfabriek B.V. - Vuren - www.siderius.nl
SL&P B.V. - Oldenzaal - www.savon.nl
Spectro B.V. - Oss - www.spectro.nl
Synerlogic B.V. - Duiven - www.synerlogic.nl
Tevan B.V. - Gorinchem - www.tevan.com
Thetford B.V. - Etten-Leur - www.thetford.eu
Topbrands Europe B.V. - Oud-Beijerland - www.topbrands.nl
Tristar Industries B.V. - Roosendaal www.tristar.eu
Unilever Benelux - Rotterdam - www.unilever.nl
Van Dam Bodegraven B.V. - Bodegraven - www.vandambodegraven.nl
Veip B.V. - Wijk bij Duurstede - www.veip.nl
Vipack B.V. - Landgraaf - www.vipack.nl
Werner & Mertz Benelux sa/nv - Waterloo (B) - www.wmprof.com
ZEP Industries Europa B.V. - Bergen op Zoom - www.zepindustries.eu/nl
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Associatieve leden NVZ (per 1-3-2017)
BASF Belgium Coordination Center - Waterloo (B) - www.btc-europe.com
Lonza Benelux B.V. - Breda - www.lonza.com

Ereleden
E.P. Beij
Lid Technische Commissie Consumenten 1987-2006, inclusief twee
perioden als voorzitter, namelijk 1992-1994 en 2001-2006
M.L.M. Claassens
Voorzitter Nedefa van 1993-2011 en voorzitter Technische Commissie
Institutionele en Industriële Producten van 1988-2011
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
J.J.M. Schoemaker
Voorzitter NVZ 2004 - 2016
H.J.M. Sinnige
Lid Technische Commissie Consumentenproducten van 1986-2000, en lid van
de Technische Commissie Institutionele en Industriële Producten vanaf 1996
R. van de Straat		
Lid Technische Commissie Consumenten 1992-2014 (waaronder voorzitter),
lid NVZ bestuur
J. Verstijnen
Voorzitter NVZ 1998-2004
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Colofon

Colofon
Het Jaarbericht 2016 is een publicatie van de Nederlandse
Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ), de brancheorganisatie
van fabrikanten en importeurs van was- en reinigingsmiddelen.
NVZ wil met het Jaarbericht haar stakeholders inzicht geven in
de activiteiten en werkzaamheden van de vereniging.
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